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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η έβδομη Ετήσια Έκθεση της Eurojust παρουσιάζει τις δραστηριότητές της και ενημερώνει για την ανάπτυξη και τα 
βασικά επιτεύγματα του οργανισμού κατά το 2008. 

Η Eurojust σημείωσε πρόοδο στο επιχειρησιακό της έργο και διεύρυνε τις δυνατότητές της στη βελτίωση της συνερ-
γασίας και την ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση του διασυ-
νοριακού εγκλήματος. Η Eurojust έχει αναπτύξει τις σχέσεις της με τις εθνικές αρχές και τις τρίτες Χώρες και έχει 
ενισχύσει τη συνεργασία της με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκης Ένωσης, όπως τη Europol και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). 

Eίμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του 2008 ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθη-
καν στη Eurojust αυξήθηκε κατά 10 %, φτάνοντας συνολικά τις 1 193.

Η αξιολόγηση των πρώτων πέντε ετών λειτουργίας της Eurojust, η Επικοινωνία της Επιτροπής για το μέλλον της 
Eurojust, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες κατέληξαν στην πρωτοβουλία 
της υποβολής νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της Eurojust από δεκατέσσερα Κράτη-Μέλη, στις αρχές 
του 2008. 

Ημερομηνία-ορόσημο ήταν η 16η Δεκεμβρίου 2008, όταν το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε τη νέα Απόφαση 
του Συμβουλίου για την Ενίσχυση της Eurojust, τροποποιώντας την Απόφαση Σύστασης της Eurojust της 28ης 
Φεβρουαρίου 2002.  

Σκοπός της νέας Απόφασης είναι να καταστήσει τη Eurojust πιο αποτελεσματική. Βασικές επιδιώξεις της είναι η δημι-
ουργία μιας κοινής βάσης για την εξουσία των Εθνικών Μελών, η σύσταση ενός μηχανισμού για το συντονισμό των 
επειγόντων ζητημάτων, η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της Eurojust, η ενίσχυση της συνεργασίας 
ανάμεσα στα Εθνικά Μέλη και τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και η ενίσχυση της συνεργα-
σίας με τρίτες Χώρες και άλλους οργανισμούς ή δίκτυα της ΕΕ.

Η Eurojust είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με την πρόοδο που σημειώθηκε και από τα τέλη του 2008 ξεκίνησε την 
προετοιμασία για την εφαρμογή της Νέας Απόφασης. 

Κατά το 2008, το Κολλέγιο (Συλλογικό Όργανο) καλωσόρισε τέσσερα νέα Εθνικά Μέλη: τον κ. Gérard Loubens 
(Γαλλία), την κα Laima Čekelienė (Λιθουανία), την κα Ritva Sahavirta (Φινλανδία) και τον κ. Aled Williams 
(Ηνωμένο Βασίλειο). Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την αφοσίωσή τους, όσους κατά το 2008 αποχώρησαν 
από τη Eurojust και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στους νέους τους ρόλους. 

Κατά το 2008, το Κολλέγιο ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής για την τοποθέτηση του νέου Γενικού Διευθυντή 
Διοικητικών Υπηρεσιών και πρόσφατα όρισε ένα διάδοχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Γενικό Διευθυντή 
Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ernst Merz και τον προσωρινό Γενικό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Jacques Vos, 
για το έργο και την αφοσίωσή τους, καθώς και για τη διασφάλιση συνεχιζόμενης υποστήριξης στο Κολλέγιο της 
Eurojust. 
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Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Χρειάζεται όμως περαιτέρω προσπάθεια, ώστε η Eurojust να επιτελέσει το έργο 
της πιο αποτελεσματικά, να χρησιμοποιήσει την ανεκμετάλλευτη δυναμική της και συγκεκριμένα να υιοθετήσει μια 
εγκαίρως αποδοτική προσέγγιση στην ενίσχυση των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού 
εγκλήματος. 

Είμαι βέβαιος ότι η Eurojust διαθέτει τα νομικά εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και με τη 
δέσμευση των Κρατών-Μελών θα πετύχει την επίτευξη των στόχων της, περαιτέρω μέσω και της εφαρμογής της 
Νέας Απόφασης για τη Eurojust. 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Πρόεδρος της Eurojust
Φεβρουάριος 2009
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Το Κολλέγιο (Συλλογικό Όργανο) της Eurojust

Μάρτιος 2009



Επίσκεψη του Αντιπροέδρου  

κ. Barrot στη Eurojust

Η Νέα Απόφαση για τη Eurojust 

Συνέντευξη Τύπου για την 

ανακοίνωση συμφωνίας της Νέας 

Απόφασης για τη Eurojust,  

Ιούλιος 2008
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1 	 Γ Ε Ν Ι Κ Η 	 Σ Υ Ν Ο Ψ Η 	 Κ Α Ι 	 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια περίληψη όλων των κύρι-
ων σημείων που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για το 
2008 και χωρίζεται σε τρία μέρη: Διαχείριση Υποθέσεων, 
Εξωτερικές Σχέσεις και Εσωτερικά Ζητήματα.

Διαχείριση Υποθέσεων

• Αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των υποθέσεων 
που παραπέμφθηκαν προς το Κολλέγιο (Συλλογικό 
Όργανο) με 1 193 νέες υποθέσεις να έχουν παρα-
πεμφθεί το 2008, δηλαδή αύξηση κατά 108 υπο-
θέσεις, ή κατά 10 % συγκριτικά με το 2007.

• Το 2006, η Eurοjust είχε εισαγάγει σύστημα στα-
τιστικής ανάλυσης για τις συνήθεις/πολύπλοκες 
υποθέσεις και για την κατηγοριοποίηση των υποθέ-
σεων βάσει στόχων σύμφωνα με την Απόφαση για 
τη Eurojust, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υπόθεση 
μπορεί να παραπεμφθεί στη Eurojust με περισσότε-
ρους από έναν στόχους. Η αναλογία των υποθέσε-
ων σύμφωνα με το αν είναι συνήθεις ή πολύπλοκες 
και βάσει στόχων ακολουθεί την τάση του 2007.  

• Η Eurojust κατά το 2008 διοργάνωσε 132 συντονι-
στικές συναντήσεις με τη συμμετοχή των εθνικών 
αρχών. 110 από αυτές πραγματοποιήθηκαν στα 
γραφεία μας και 22 στα Κράτη-Μέλη. Ο αριθμός 
των συντονιστικών συναντήσεων αυξήθηκε σημα-
ντικά συγκριτικά με το 2007 που ήταν 91.

• Η Eurojust κατέγραψε 50 διαφορετικά είδη εγκλη-
ματικής δραστηριότητας στις υποθέσεις που παρα-
πέμφθηκαν σε αυτήν κατά το 2008. Από όλες αυτές 
τις υποθέσεις, όπως και το 2007, η διακίνηση ναρ-
κωτικών και τα εγκλήματα κατά της περιουσίας ή 
των δημοσίων αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. 

• Η Eurojust διοργάνωσε Συνέδριο των δικαστικών 
αρχών με τίτλο «Οι προτεραιότητες της αξιολόγη-
σης απειλών αναφορικά με το οργανωμένο έγκλη-
μα και οι διασυνοριακές διώξεις». Το Μάιο του 
2008 εστάλη σχετική αναφορά στο Συμβούλιο. 

• Η Eurojust κατά το 2008 συμμετείχε σε έξι επι-
πλέον Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας (AWFs) 
της Europol, αυξάνοντας τη συμμετοχή της σε 12 
φακέλους, και συνέχισε την ανάπτυξη της συνερ-
γασίας της με τη Europol σχετικά με τη διαχείριση 
υποθέσεων. Το 2008 αυξήθηκε ο αριθμός των 
υποθέσεων που χειρίστηκε η Eurojust με τη συνερ-

γασία της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ ιδιαίτερα 

αυξήθηκε και η συμμετοχή των τελευταίων στις 

συντονιστικές συναντήσεις. H Europol ενεπλάκη 

σε 30 υποθέσεις και συμμετείχε σε 24 συντονιστι-

κές συναντήσεις, ενώ η OLAF ενεπλάκη σε πέντε 

υποθέσεις και συμμετείχε σε τρεις συντονιστικές 

συναντήσεις. 

• Το 2008 εκδόθηκαν δώδεκα επίσημα αιτήματα 

βάσει του Άρθρου 6(α) της Απόφασης για τη 

Eurojust, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με τα 

προηγούμενα χρόνια.

• Το 2008 τα Εθνικά Μέλη ζήτησαν από τις εθνικές 

τους αρχές τη σύσταση Κοινών Ομάδων Έρευνας 

σε 21 υποθέσεις.

• Το 2008, στο πλαίσιο των συντονιστικών ενεργει-

ών καταγράφηκαν 237 υποθέσεις προς διευκόλυν-

ση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος 

Σύλληψης (ΕΕΣ). Στη Eurojust αναφέρθηκαν 28 

υποθέσεις υπέρβασης των χρονικών ορίων εκτέ-

λεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, 

σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Απόφασης-Πλαίσιο 

για το ΕΕΣ της 13ης Ιουνίου 2002. 

• Η Eurojust βάσει ελεύθερων πηγών, συλλέγει 

πληροφορίες για καταδίκες και αθωώσεις σε υπο-

θέσεις τρομοκρατίας και παρέχει αναλυτικά στα-

τιστικά στοιχεία. Αναφορικά με την Απόφαση 

του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, η 

Eurojust ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες για διώξεις και καταδί-

κες για αδικήματα τρομοκρατίας.

• Η Eurojust όρισε ένα Σημείο Επαφής για την προ-

στασία ανηλίκων. Στη συνέχεια αυτού, δημιουργή-

θηκε μια ειδική ιστοσελίδα που περιέχει περιγραφή 

των αρμοδιοτήτων του Σημείου Επαφής, στατιστι-

κά στοιχεία για υποθέσεις της Eurojust που αφο-

ρούσαν παιδιά και μια ηλεκτρονική διεύθυνση για 

διωκτικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς.

• Το Δεκέμβριο του 2008 το Συμβούλιο υιοθέτησε 

την Απόφαση για την Ενίσχυση της Eurojust, τρο-

ποποιώντας την Απόφαση για τη Eurojust της 28ης 

Φεβρουαρίου 2002. Σκοπός της νέας Απόφασης 

είναι να καταστήσει τη Eurojust πιο αποτελεσματι-

κή. Στο κεφάλαιο 5 μπορείτε να ενημερωθείτε για 

της κύριες περιοχές ενίσχυσης του ρόλου και των 

ικανοτήτων της Eurojust.  
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• Παρά τις θετικές εξελίξεις, η Eurojust πιστεύει ότι η 

δυναμική της δεν αξιοποιείται ακόμα πλήρως, ιδίως 

ως προς το συντονισμό των ιδιαίτερα πολύπλοκων 

διασυνοριακών ερευνών και διώξεων, που στόχο 

έχει να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να επιτύχουν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

• Η Eurojust πιστεύει ότι η πλήρης εφαρμογή της 

Απόφασης του Συμβουλίου του 2002 και η έγκαιρη 

και συντονισμένη εφαρμογή της νέας Απόφασης του 

Συμβουλίου για την Ενίσχυση της Eurojust, θα απο-

τελέσουν μια ισχυρή βάση και θα δώσουν τη δυνατό-

τητα στη Eurojust να προσφέρει αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη στις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση 

του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. 

Εξωτερικές Σχέσεις

• Η νέα Απόφαση του Συμβουλίου για την Ενίσχυση 

της Eurojust επιβεβαιώνει τις στενές σχέσεις ανάμε-

σα στη Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο 

που βασίζονται στο συντονισμό και την αλληλο-

συμπλήρωση. Θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκε-

κριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

• Ανάμεσα στη Eurojust και τη Europol υπεγράφη 

Μνημόνιο Συνεννόησης στο πλαίσιο της ισοδυνα-

μίας τους, που κατέληξε στη λειτουργική χρήση 

της ασφαλούς επικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ 

των δύο οργανισμών. Μια ειδική ομάδα επί του 

παρόντος αναθεωρεί τη Συμφωνία Συνεργασίας 

που υπεγράφη το 2004, με σκοπό τη βελτίωση της 

αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως ανα-

φορικά με τους Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας 

(AWFs) της Europol. 

• H Eurojust και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF) υπέγραψαν στις 24 Σεπτεμβρίου 

2008 μια πρακτική συμφωνία για τους όρους της 

συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργα-

σίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. 

• Η Eurojust υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας 

με την Ελβετία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας στις 27 και 28 

Νοεμβρίου 2008, αντίστοιχα. 

Εσωτερικά Ζητήματα

• Το Μάιο του 2008, ανέλαβε υπηρεσία ο προσωρι-

νός Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, 

διαδεχόμενος τον προηγούμενο Γενικό Διευθυντή, 

που αποχώρησε από τη Eurojust. H διαδικασία 

επιλογής του νέου Γενικού Διευθυντή ξεκίνησε το 

2008.

• Το Νοέμβριο του 2008, 70 στελέχη από το διοικη-

τικό προσωπικό μεταφέρθηκαν στο κτίριο Haagse 

Veste, που αποτελεί την προσωρινή λύση στέγασης 

της Eurojust μέχρι την ολοκλήρωση των επίσημων 

εγκαταστάσεών της, που αναμένεται το 2014. 

• Η Εurojust ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την 

Αναθεώρηση της Οργανωτικής της Δομής. 

• Στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυνα-

μικού σημειώθηκαν πολλά επιτεύγματα, όπως η 

υιοθέτηση αρκετών βασικών κανονισμών για το 

προσωπικό, η προετοιμασία της πρώτης ετήσιας 

έκθεσης αξιολόγησης, η διαχείριση και η περαιτέρω 

ολοκλήρωση του Σχεδίου Καθιέρωσης, καθώς και 

η υιοθέτηση ενός εταιρικού πλάνου εκπαίδευσης.

• Το 2008 έγινε η εγκατάσταση ενός ασφαλούς 

συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα 

Εθνικά Μέλη.

• Η υποδομή τηλεδιάσκεψης της Εurojust βελτιώθη-

κε επιτρέποντας την ταυτόχρονη διερμηνεία.

• Μια συνεχής και κατάλληλη διαδικασία για τη 

χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 

είναι καθοριστικής σημασίας για τη Eurojust στη 

διαχείριση των υποθέσεων και στις συντονιστικές 

ενέργειες. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2007 και Δεκεμβρίου 

2008 διατυπώθηκαν συνολικά 229 ερωτήματα από 

τα Εθνικά Γραφεία στη Eurojust.

• Το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων ενισχύθηκε 

βάσει των αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

E-POC III, και συνεχίστηκε η υποστήριξη στο επι-

χειρησιακό έργο του Κολλεγίου, ιδίως λόγω της 

διεύρυνσης της Ομάδας Διαχείρισης Υποθέσεων. 

Εγκαταστάθηκε επίσης μια νέα έκδοση του 

Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων και ξεκίνησε 

ένα νέο πρόγραμμα, το E-POC III+, με σκοπό τη 

βελτίωση της χρηστικότητας του συστήματος.

• Η Eurojust έλαβε αρχικά € 20 εκατ. προϋπολογι-

σμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά € 4.8 εκατ., αντι-

προσωπεύοντας ένα σύνολο προϋπολογισμού της 

τάξης των € 24.8 εκατ., ενώ εκτέλεσε το 97 % 

των δεσμεύσεών της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προχώρησε σε χορήγηση απαλλαγής στο Γενικό 

Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 

2006.
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Εικόνα 1: Αύξηση του αριθμού υποθέσεων 2002-2008

Εικόνα 2: Στάδια εν εξελίξει υποθέσεων 2002-2008
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Εικόνα 1: Αύξηση του αριθμού υποθέσεων 2002-2008

Το 2008, τα Εθνικά Μέλη ενέγραψαν 1 193 υποθέσεις, 
αριθμός που ισοδυναμεί με αύξηση 10 % συγκριτικά με 
το 2007 (1 085 υποθέσεις). Οι αριθμοί αυτοί ακολου-
θούν την τάση των προηγούμενων ετών. Ωστόσο παρά 
τις πολλές συνεχιζόμενες προσπάθειες των Εθνικών 
Γραφείων ο αριθμός των πολύπλοκων υποθέσεων έχει 
μειωθεί σημαντικά (βλ. Εικόνα 3). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 153 υποθέσεις σχετίζονται με 
επιχειρησιακά ζητήματα, ενώ 40 υποθέσεις εγγράφηκαν 
με στόχο την παροχή υποστήριξης και ειδικής γνώσης σε 
γενικά θέματα σχετιζόμενα με το κάθε νομικό σύστημα ή 
ερωτήσεις δικαστικής φύσεως ή πρακτικά ζητήματα που 
δεν αφορούσαν το επιχειρησιακό έργο του Κολλεγίου.

Εικόνα 2: Στάδια εν εξελίξει υποθέσεων 2002-2008

Παρά το γεγονός ότι το 2007 οι υποθέσεις που παρα-
πέμφθηκαν στη Eurojust ήταν 1 193, ο αριθμός αυτός 
αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του έργου των Εθνικών 
Μελών. Η εικόνα 2 παρέχει μια σαφέστερη εικόνα του 
έργου του Κολλεγίου, καθώς αναφέρεται στον αριθμό 
των υποθέσεων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη ή 
περατώθηκαν κατά τη διάρκεια όλων των ετών λειτουρ-
γίας της Eurojust.

Στο τέλος του 2008, 1 002 υποθέσεις που κάλυπταν την 
περίοδο 2003-2008 ήταν ακόμα ανοιχτές, 700 από τις 
οποίες εγγράφηκαν το 2008.

Εικόνα 3: Συνήθεις/Πολύπλοκες Υποθέσεις 2007-2008

Το 2006 η Eurojust εισήγαγε ένα νέο σύστημα κατηγορι-
οποίησης που προσδιορίζει τις υποθέσεις ως συνήθεις ή 
πολύπλοκες, γεγονός που αποτελεί ένα νέο τρόπο περι-
γραφής της ποιότητας και της φύσης των υποθέσεων 

που χειρίζεται η Eurojust. Με βάση αυτήν την κατηγο-

ριοποίηση, η Εικόνα 3 δείχνει ότι περίπου το 84 % των 

υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Eurojust κατά το 

2008 χρειάστηκαν την απλή εμπλοκή της, ενώ το 16 % 

απαιτούσε μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής της.

Η διαφορά μεταξύ των συνήθων και πολύπλοκων υποθέ-

σεων βασίζεται στην αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων, 

όπως είναι ο αριθμός των χωρών που εμπλέκονται και 

η φύση των αιτημάτων για βοήθεια, οι ολοκληρωμένες 

ενέργειες από τη Eurojust, η εργασία που απαιτείται από 

πλευράς Εθνικών Μελών των εμπλεκόμενων χωρών, η 

σοβαρότητα των εγκλημάτων, καθώς και ο χρόνος που 

μεσολαβεί από την ώρα που η βοήθεια παρέχεται μέχρι 

το τελικό αποτέλεσμα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των 

απλών και πολύπλοκων υποθέσεων εν μέρει σχετίζεται 

με τον αριθμό των διμερών και πολυμερών υποθέσεων 

και την ανάγκη για συντονισμό και/ή συνεργασία. 

Εικόνα 4: Διμερείς/Πολυμερείς Υποθέσεις 2007-2008

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι μια διμερής υπόθεση 

δεν είναι πάντοτε μια συνήθης υπόθεση. Η συμμετοχή 

της Eurojust μπορεί να είναι καθοριστική για τη βελτί-

ωση της συνεργασίας ή του συντονισμού των ερευνών 

και διώξεων ανάμεσα σε δύο χώρες και η συνδρομή 

που παρέχεται είναι συχνά πολύπλοκη. Έχοντας αυτό 

υπόψη, οι συνδυασμένες προσπάθειες που γίνονται από 

τη Eurojust σε διμερείς υποθέσεις μπορούν να είναι το 

ίδιο σημαντικές με το έργο που παράγεται στις πολυμε-

ρείς υποθέσεις.

Τα διαγράμματα 5, 6 και 7 εμφανίζουν λεπτομερώς την 

ανάλυση του συσχετισμού ανάμεσα στις πολυμερείς ή τις 

διμερείς υποθέσεις και τους στόχους που έχει η ανάμειξη 

της Eurojust, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 3 της 

Απόφασης για τη Eurojust: 

1. «Στο πλαίσιο των ερευνών και διώξεων εγκληματικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 στον τομέα του σοβαρού 
εγκλήματος οι οποίες αφορούν δύο ή περισσότερα Κράτη-Μέλη η Eurojust έχει ως στόχους:

(α) να προωθεί και να βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Κρατών-Μελών, όσον αφορά τις έρευνες 
και τις διώξεις εντός των Κρατών-Μελών, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αίτηση προερχόμενη από αρμόδια αρχή Κράτους-Μέλους και 
κάθε πληροφορία παρεχόμενη από αρμόδιο όργανο, δυνάμει διατάξεων που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των Συνθηκών.

(β) να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Κρατών-Μελών, διευκολύνοντας ιδίως την υλοποίηση της 
διεθνούς δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτήσεων έκδοσης.

(γ) να υποστηρίζει, κατ’ άλλους τρόπους, τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών και των διώξεών τους.

2. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση και κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής 
Κράτους-Μέλους, η Eurojust μπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν μόνο το συγκε-
κριμένο Κράτος-Μέλος και ένα τρίτο κράτος εφόσον έχει συναφθεί με το εν λόγω κράτος συμφωνία συνεργασίας, δυνάμει του 
Άρθρου 27 παρ. (3), ή εφόσον, σε ειδική περίπτωση, υπάρχει ουσιώδες συμφέρον που επιβάλλει την παροχή της υποστήριξης 
αυτής.

3. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση και κατόπιν αιτήσεως είτε μιας αρμόδιας αρχής 
Κράτους-Μέλους είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή διώξεις 
που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο Κράτος-Μέλος και την Κοινότητα.» 
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Εικόνα 3: Συνήθεις/Πολύπλοκες Υποθέσεις 2007-2008

Εικόνα 4: Διμερείς/Πολυμερείς Υποθέσεις 2007-2008
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Η Εικόνα 5 δείχνει μια ανάλυση του συνολικού αριθμού 
των υποθέσεων των ετών 2007-2008 σε σχέση με κάθε 
συγκεκριμένο στόχο της Eurojust. Μια υπόθεση μπορεί 
να έχει παραπεμφθεί στη Eurojust με περισσότερους από 
έναν στόχους. Η αναλογία των υποθέσεων βάσει στόχων 
ακολουθεί την τάση του 2007.

Οι Εικόνες 6 και 7 αναφέρονται στους συσχετισμούς 
ανάμεσα στους αριθμούς των πολυμερών υποθέσεων 
(Εικόνα 6) και των διμερών υποθέσεων (Εικόνα 7) σε 
σχέση με τους στόχους που ορίζει η Απόφαση για τη 
Eurojust. Στις πολυμερείς υποθέσεις, αναλογικά υπάρ-

χουν περισσότερα αιτήματα για παροχή υποστήριξης 
στο συντονισμό των αρμόδιων αρχών των Κρατών-
Μελών.

Αναφορικά με την εμπλοκή των Εθνικών Γραφείων 
στη Eurojust στη διαχείριση των υποθέσεων, η Εικόνα 
8 δείχνει τον αριθμό των περιπτώσεων που το κάθε 
Εθνικό Γραφείο ανέλαβε την πρωτοβουλία για εγγραφή 
κάποιας υπόθεσης. Από τα Κράτη-Μέλη, η Βουλγαρία, 
η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Αυστρία 
σημείωσαν μια αύξηση της τάξεως του 50 % ή και περισ-
σότερο στην εγγραφή υποθέσεων το 2008. 

Εικόνα 5: Κατηγοριοποίηση των Υποθέσεων 2007-2008, βάσει στόχων

Εικόνα 6: Πολυμερείς Υποθέσεις 2007-2008: Στόχοι (Άρθρο 3 της Απόφασης για τη Eurojust)
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Εικόνα 7: Διμερείς Υποθέσεις 2007-2008: Στόχοι (Άρθρο 3 της Απόφασης για τη Eurojust)

Εικόνα 8: Αιτούσες Χώρες 2007-2008
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Η Εικόνα 9 εμφανίζει τον αριθμό των περιπτώσεων που 

το κάθε Εθνικό Γραφείο δέχθηκε αίτημα για παροχή 

συνδρομής. Το 2008, από όλα σχεδόν τα Κράτη-Μέλη 

σημειώθηκε αύξηση. Το 2008, από τα Κράτη-Μέλη, η 

Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Σλοβενία 

δέχτηκαν αιτήματα αυξημένα κατά 50 %.

Η Εικόνα 10 αναλύει τις γενικές κύριες κατηγορίες 

εγκλημάτων, καθώς και άλλες υποκατηγορίες εγκλημά-

των (βλ. μπλε και άσπρες μπάρες).

Οι εγκληματικές δραστηριότητες που απασχόλησαν τη 

Eurojust δημιουργούν ένα τοπίο παρόμοιο με εκείνο των 

προηγουμένων ετών. 

Η Eurojust ενέγραψε κατά το 2008, 50 διαφορετικούς 

τύπους εγκληματικών δραστηριοτήτων. Μια υπόθεση 

είναι δυνατό να σχετίζεται με αρκετές άλλες κατη-

γορίες εγκλήματος και ένα Εθνικό Μέλος μπορεί να 

εντοπίσει δευτερεύοντα αδικήματα πέρα από το κύριο 

αδίκημα. 

Γενικά, μέσα στο 2008 αυξήθηκαν οι παραπομπές όλων 

των κατηγοριών εγκλημάτων. Η διακίνηση ναρκωτικών 

και τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή της δημόσιας 

περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, συνε-

χίζουν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

εγκληματικών δραστηριοτήτων που παραπέμπονται στη 
Eurojust. 

Εικόνα 11: Οι συντονιστικές συναντήσεις, γνωστές ως 
«συναντήσεις επιπέδου ΙΙΙ», πραγματοποιούνται κατόπιν 
πρόσκλησης ενός ή περισσοτέρων εμπλεκόμενων Εθνικών 
Γραφείων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων Εθνικών 
Μελών, των Αναπληρωτών Εθνικών Μελών και/ή των 
Βοηθών τους, καθώς και με τη συμμετοχή των αρμόδιων 
εθνικών αρχών των εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών.

Ο αριθμός των συντονιστικών συναντήσεων αυξήθηξε 
σημαντικά, από 91 το 2007 σε 132 το 2008, εκ των 
οποίων οι 110 έλαβαν χώρα στη Eurojust και οι 22 στα 
Κράτη-Μέλη.

Από το σύνολο των συντονιστικών συναντήσεων, οι περισ-
σότερες (84) αφορούσαν από 3 έως και 14 εμπλεκόμενες 
χώρες. 

Οι υποθέσεις που χρειάστηκαν συντονιστικές συναντή-
σεις σχετίζονται κυρίως με εγκλήματα κατά της ιδιοκτη-
σίας ή της δημόσιας περιουσίας συμπεριλαμβανομένης 
της απάτης (53), διακίνηση ναρκωτικών (40), ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος (18), εγκλήματα κατά της ζωής, της 
σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ελευθερίας 
(11), εμπορία ανθρώπων (8) και τρομοκρατία (6). Μια 
συντονιστική συνάντηση μπορεί να αφορά παραπάνω 
από μια κατηγορία εγκλημάτων.

Εικόνα 9: Χώρες που δέχτηκαν αιτήματα 2007-2008
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Εικόνα 10: Κύριες Κατηγορίες Εγκλημάτων 2007-2008

Εικόνα 11: Συντονιστικές Συναντήσεις 2005-2008
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1 Διακίνηση Ναρκωτικών
2 Λαθρομετανάστευση
3 Εμπορία Ανθρώπων
4  Τρομοκρατία και αδικήματα που διαπράχθη-

καν ή πιθανώς να διαπράχθηκαν μέσα στα 
πλαίσια τρομοκρατικών ενεργειών

5  Εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής 
ακεραιότητας ή της προσωπικής ελευθερίας

6 Ανθρωποκτονία
7  Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή της δημόσιας 

περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της απάτης

8 Υπεξαίρεση και απάτη
9 Φορολογική απάτη
10 Απάτη στο Φ.Π.Α.
11  Πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων με 

χρήση
12  Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα συνα-

φή αδικήματα 
13 Έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cybercrime)
14 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
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Εικόνα 12: Η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ως αιτούσες χώρες, οργάνωσαν συνολικά 66 συντονιστι-
κές συναντήσεις, που ισοδυναμούν με τις μισές συντο-
νιστικές συναντήσεις του έτους. Η Γαλλία από μόνη 
της αντιπροσωπεύει το 25 % των αιτουσών χωρών. Η 
Νορβηγία συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη στα-
τιστική απεικόνιση του 2008, καθώς οργάνωσε πέντε 
συντονιστικές συναντήσεις.

Εικόνα 13: Το 2008 η Eurojust ζήτησε την εμπλοκή τρίτων 
Χωρών σε 141 περιπτώσεις, συγκριτικά με 117 αιτήματα 
που είχε διατυπώσει το 2006 και 188 το 2007. Τρίτες 
Χώρες ενεπλάκησαν σε 39 συντονιστικές συναντήσεις.

Στην Εικόνα 14 εμφανίζονται τα όργανα της ΕΕ και άλλοι 
διεθνείς οργανισμοί στους οποίους απευθύνθηκαν αιτή-
ματα στις επιχειρησιακές υποθέσεις της Eurojust και που 
έλαβαν μέρος στις συντονιστικές συναντήσεις.

Εικόνα 12: Συντονιστικές Συναντήσεις — Αιτούσες Χώρες 2007-2008

Εικόνα 13: Συντονιστικές Συναντήσεις — Χώρες που δέχτηκαν αιτήματα κατά το 2007-2008
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Εικόνα 14: Ευρωπαϊκά Όργανα και Διεθνείς Οργανισμοί

2005 2006 2007 2008
Συντονιστικές	
Συναντήσεις	το	

2007

Συντονιστικές	
Συναντήσεις	το	

2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Eυρωπαϊκό	Συμβούλιο 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Ηνωμένα	Έθνη 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Συνεργασία	των	σκαν-
διναβικών	αστυνομικών	
και	τελωνειακών	αρχών

0 0 1 0 0 0

Αποστολή	των	
Ηνωμένων	Εθνών	στο	
Κοσσυφοπέδιο

0 0 0 1 0 1

TOTAL 13 10 32 38 14 29

Αιτήματα αναφορικά με τα Άρθρα 6(α) και 7(α) 
της Απόφασης για τη Eurojust

Κατά τη διάρκεια του 2008 εκδόθηκαν 

δώδεκα αιτήματα σε υποθέσεις βάσει του 

Άρθρου 6(α) της Απόφασης για τη Eurojust

Οκτώ αιτήματα βασίστηκαν στο Άρθρο 6(α)(v). Σε δύο 

υποθέσεις, το Εθνικό Γραφείο της Ιταλίας ζήτησε από τις 

εθνικές του αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής 

πληροφοριών. Η μία υπόθεση αφορούσε απάτη και ξέπλυ-

μα βρώμικου χρήματος και ξεκίνησε από την Ιταλία. Η δεύ-

τερη αφορούσε απάτη και ξεκίνησε από τη Σλοβενία.

Σε πέντε αιτήματα, το Εθνικό Γραφείο της Ιταλίας ζήτησε 

από τις εθνικές του αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εμπλεκό-

μενων Κρατών-Μελών, σύμφωνα με το Άρθρο 6(α)(iii). 

Τρεις υποθέσεις αφορούσαν απάτη, μία υπόθεση είχε να 

κάνει με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση λαθρο-

μετανάστευσης και άλλη μία υπόθεση αφορούσε τρομο-

κρατία. Οι υποθέσεις ξεκίνησαν από την Πορτογαλία, τη 

Γαλλία, την Ιταλία και τη Δανία.

Σε ένα άλλο αίτημα, βάσει του Άρθρου 6(α) (i), (iii) και (v), 

ζητήθηκε επίσης από τις ιταλικές αρχές να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο να αναλάβουν έρευνα ή δίωξη για συγκεκριμέ-

νες πράξεις. Η υπόθεση ξεκίνησε από την Ισπανία.

Τρία αιτήματα βασίστηκαν στο Άρθρο 6(α) (ii). Το πρώτο 

αίτημα σχετιζόταν με μια υπόθεση διακίνησης λαθρομετα-

ναστών, για την οποία τα Εθνικά Γραφεία της Πορτογαλίας 

και της Ισπανίας ζήτησαν από τις εθνικές τους αρχές να 

αποδεχτούν πως οι αρχές της Πορτογαλίας ήταν σε πλε-

ονεκτικότερη θέση για να αναλάβουν τη δίωξη για τις 

συγκεκριμένες πράξεις και να εξετάσουν τη δυνατότητα 

να ζητήσουν από τη Eurojust την υποστήριξη περαιτέρω 

συντονισμού. Η σύσταση αυτή έγινε δεκτή.

Το δεύτερο αίτημα σχετιζόταν με μια υπόθεση βαριάς 

σωματικής βλάβης. Το Εθνικό Γραφείο της Ισπανίας 

ζήτησε από τις εθνικές του αρχές να αποδεχτούν πως οι 

αρχές την Φινλανδίας ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση για 

να αναλάβουν τη δίωξη για τις συγκεκριμένες πράξεις 

και να μεταφέρουν την ποινική διαδικασία. Η υπόθεση 

ξεκίνησε από τη Φινλανδία.

Το τρίτο αίτημα αφορούσε μια υπόθεση απαγωγής, για 

την οποία το Εθνικό Γραφείο της Πορτογαλίας ζήτησε 

από τις εθνικές του αρχές να αποδεχτούν πως οι αρχές 

την Ισπανίας ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση για να 

αναλάβουν τη δίωξη για τις συγκεκριμένες πράξεις. Το 

Εθνικό Γραφείο της Πορτογαλίας ζήτησε επίσης από τις 

εθνικές του αρχές να έλθουν σε συντονισμό με τις αρμό-

διες ισπανικές αρχές και να εξετάσουν τη δυνατότητα να 

ζητήσουν από τη Eurojust την υποστήριξη περαιτέρω 

συντονισμού. Η σύσταση αυτή έγινε δεκτή. 

Ένα τελευταίο αίτημα, βάσει του Άρθου 6(α) (i), σχετιζόταν 

με μια υπόθεση απάτης, και συγκεκριμένα παραχάραξης 

και πειρατείας προϊόντων. Το Εθνικό Γραφείο της Ιταλίας 

ζήτησε από τις εθνικές του αρχές να εξετάσουν το ενδε-

χόμενο να αναλάβουν την έρευνα ή τη δίωξη σε σχέση με 

συγκεκριμένες πράξεις από μια γαλλική υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια του 2008, κανένα αίτημα 

δεν εκδόθηκε βάσει του Άρθρου 7(α) της 

Απόφασης για τη Eurojust

H Εurojust θα ήθελε να επισημάνει τη σημασία της ορθής 

χρήσης των Άρθρων 6(α) και 7(α) ως πιθανό μέσο για 

αμεσότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις στην πρό-

ληψη ή τη διευθέτηση συγκρούσεων δικαιοδοσίας.
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Παρόλα αυτά η Eurojust διευκρινίζει ότι οι ενέργειες που 

περιγράφονται στα Άρθρα 6(α) και 7(α) έχουν συμφω-

νηθεί από τις εθνικές αρχές κατά τη συμμετοχή τους σε 

συντονιστικές συναντήσεις.

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ)

Η Eurojust έχει τρεις βασικούς στόχους στον τομέα του 

ΕΕΣ: 

• Να διευκολύνει την εκτέλεση των ΕΕΣ (Άρθρο 3 

της Απόφασης για τη Eurojust)

• Nα συμβουλεύει σε περίπτωση ΕΕΣ που συμπίπτουν 

(Άρθρο 16 της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης, 2002/584/ΔΕΥ (εφεξής «Απόφασης-

Πλαίσιο για το ΕΕΣ»)

• Να λαμβάνει αναφορές για υπερβάσεις των χρο-

νικών ορίων εκτέλεσης των ΕΕΣ (Άρθρο 17 της 

Απόφασης-Πλαίσιο για το ΕΕΣ)

Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του 

έργου που έγινε στους τρεις αυτούς τομείς.

1. Υποθέσεις για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του ΕΕΣ

Ένας συνολικός αριθμός 237 υποθέσεων εγγράφηκαν 

στη Eurojust το 2008 για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης 

του ΕΕΣ. Μόνο δύο υποθέσεις αφορούσαν ένα γενικό 

ερωτηματολόγιο, ενώ οι υπόλοιπες ήταν επιχειρησιακού 

χαρακτήρα. Από το συνολικό αριθμό, οι 107 βρίσκονται 

ακόμα σε εξέλιξη.

Σε ορισμένες υποθέσεις, υπάρχει ανάγκη για διασφά-

λιση συντονισμού στην εκτέλεση των ΕΕΣ, ιδίως όταν 

υπάρχει σύγκρουση με τα εθνικά εντάλματα σύλληψης 

για κάποιες κατηγορίες εγκληματικών δραστηριοτήτων. 

Υπάρχει επίσης η ανάγκη να διασφαλιστεί η κατάλληλη 

χρήση των προαιρετικών περιθωρίων για μη εκτέλεση 

του ΕΕΣ, ιδίως σε υποθέσεις παράλληλων ερευνών και 

διώξεων για το ίδιο αδίκημα. 

2.  Υποθέσεις αναφορικά με το Άρθρο 16 της Απόφασης-

Πλαίσιο για το ΕΕΣ

Το 2008, υπήρξαν τέσσερις υποθέσεις στη Εurojust με 

ΕΕΣ που συγκρούονταν μεταξύ τους. Τρεις υποθέσεις 

εγγράφηκαν από το Βέλγιο (προς τη Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και την Ιταλία) και μια υπό-

θεση από την Τσεχία (προς το Ηνωμένο Βασίλειο).

3.  Υποθέσεις αναφορικά με το Άρθρο 17 της Απόφασης-

Πλαίσιο για το ΕΕΣ

Το 2008 αναφέρθηκαν στη Eurojust 28 συνολικά υποθέ-

σεις υπέρβασης των χρονικών ορίων. Το διάγραμμα 17 

παρουσιάζει τις υποθέσεις που σχετίζονται με το άρθρο 

17 ανά χώρα που έκανε την παραπομπή προς τη Eurojust 

(παραπέμπουσα χώρα που μπορεί να εκδίδει ή να εκτελεί 

το ΕΕΣ), καθώς και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες.

Εικόνα 15: Αιτούσες Χώρες για την εκτέλεση του ΕΕΣ κατά το 2008 
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Από τις αιτούσες χώρες, οι Ολλανδία έχει υποβάλλει τα περισσότερα αιτήματα.
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Εικόνα 16: Χώρες που δέχτηκαν αιτήματα για την εκτέλεση του ΕΕΣ κατά το 2008 

Εικόνα 17: Υποθέσεις Άρθρου 17
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Ο βασικός λόγος για τον οποίο τα Κράτη-Μέλη δεν 

μπόρεσαν να εκτελέσουν το ΕΕΣ εντός των χρονικών 

ορίων που ορίζει το Άρθρο 17 της Απόφασης-Πλαίσιο 

για το ΕΕΣ, ήταν το γεγονός ότι από την εκδίδουσα αρχή 

ζητήθηκε να δώσει πρόσθετες πληροφορίες και αυτή η 

διαδικασία (η λήψη του αιτήματος, η εξαγωγή των πλη-

ροφοριών από τα αρχεία και οι μεταφράσεις) καθυστέ-

ρησε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες.

Άλλοι λόγοι για την μη εκτέλεση του ΕΕΣ εντός των χρο-

νικών ορίων που ορίζει το Άρθρο 17 είναι: 

• Αίτημα στην εκδίδουσα αρχή για παροχή εγγυήσε-

ων ότι ο ύποπτος θα επιστρέψει για να εκτίσει την 

ποινή του,

• Καθυστέρηση στη διανομή της πρωτότυπης έκδο-

σης του ΕΕΣ,

• Επιτυχής έφεση επί απόφασης για παράδοση του 

εκζητούμενου προσώπου (επίσης λόγω έλλειψης 

συγκεκριμένων πληροφοριών στο εκδοθέν ένταλ-

μα),

• Απόφαση για παράδοση του εκζητούμενου προσώ-

που εντός του χρονικού ορίου, ωστόσο παρεμποδί-

στηκε η εκτέλεση λόγω της κατάστασης της υγείας 

του υπόπτου ή λόγω δυσκολιών κλήτευσης αυτού.

Κοινές Ομάδες Έρευνας (ΚΟΕ)

Η πρακτική εμπειρία και η συνειδητοποίηση της σπουδαιό-

τητας των ΚΟΕ από τους επαγγελματίες του χώρου αυξά-

νονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το 2008, τα Εθνικά 

Μέλη ζήτησαν από τις εθνικές τους αρχές να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο να συστήσουν ΚΟΕ σε 21 υποθέσεις. 

Διερευνάται η δυνατότητα η Eurojust να λάβει από την 

Κοινότητα επιχορήγηση για τη συγχρηματοδότηση των 

ΚΟΕ υπό την αιγίδα του Προγράμματος της Επιτροπής 

«Πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος». Το 2008 

η εξέλιξη ήταν θετική, όταν η Eurojust (υπό την ιδιότητά 

της ως θεσμικός συνεργάτης) έλαβε επιχορήγηση για τη 

συγχρηματοδότηση των ΚΟΕ. Οι διαδικασίες για τη συγ-

χρηματοδότηση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2008, η Eurojust και η Europol 

πραγματοποίησαν την τέταρτη συνάντηση του δικτύου 

των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για τις ΚΟΕ, που έλαβε 

χώρα στα γραφεία της Eurojust με τη συμμετοχή ειδικών 

από τα Κράτη-Μέλη, με τη συμμετοχή της OLAF, της 

Eurojust και της Europol, καθώς και άλλων εκπροσώ-

πων από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και εκπρό-
σωποι από τις ΗΠΑ. Έγιναν παρουσιάσεις από εθνικούς 
εμπειρογνώμονες των ΚΟΕ και πραγματοποιήθηκαν δύο 
εργαστήρια που επικεντρώθηκαν στην πρακτική εμπει-
ρία των ΚΟΕ, στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για το 
έργο τους και στη συλλογή στοιχείων. Αναγνωρίστηκε 
επίσης ο ρόλος της Eurojust και της Europol και ένα από 
τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι είναι πολύ σημαντική 
η εμπλοκή της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος 
από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού και της λήψης 
της απόφασης για τη σύσταση μίας ΚΟΕ. Το κείμενο 
με τα συμπεράσματα εμπεριέχεται στο Έγγραφο του 
Συμβουλίου 17512/08 της 19ης Δεκεμβρίου 2008.

Η Eurojust και η Europol ανέφεραν επίσης την πρόοδο που 
σημείωσαν στην παραγωγή και έκδοση ενός εγχειριδίου 
για τις ΚΟΕ. Το εγχειρίδιο αυτό συμπληρώνει το υπάρχον 
έγγραφο των Eurojust/Europol, «Οδηγός για τη νομοθε-
σία των Κρατών-Μελών της ΕΕ σχετικά με τις ΚΟΕ». Το 
νέο εγχειρίδιο διανεμήθηκε στους εθνικούς εμπειρογνώ-
μονες των ΚΟΕ, καθώς και σε άλλους συμμετέχοντες, 
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Βασικός σκοπός αυτού 
του εγχειριδίου είναι να ενημερώσει τους ειδικούς για τη 
νομική βάση και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για 
τη σύσταση μιας ΚΟΕ και να συμβουλεύσει για το πόσο 
και πότε μπορεί να είναι χρήσιμη. Το εγχειρίδιο επίσης 
προσπαθεί να αποσαφηνίσει τυχόν παρανοήσεις για τις 
ΚΟΕ, να ενθαρρύνει τους ειδικούς να χρησιμοποιούν αυτό 
το νέο εργαλείο που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία 
στις διώξεις τους και γενικά να βοηθήσει την ανάπτυξη 
της διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά ζητήματα. Το εγχει-
ρίδιο αναφέρεται σε πρακτικές εμπειρίες, καθώς και σε 
υλικό από σεμινάρια και συναντήσεις. Το εγχειρίδιο θα 
ενημερώνεται τακτικά, ιδίως σε ό,τι αφορά στις πρακτικές 
εμπειρίες στη διαχείριση των υποθέσεων. 

Κύριες Κατηγορίες Εγκλημάτων

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένα ποινι-
κά αδικήματα και εγκληματικές δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με: τρομοκρατία, παραχάραξη, διακίνηση ναρκω-
τικών, εμπορία ανθρώπων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, 
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή της δημόσιας περιουσίας 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης και εγκλήματα κατά της 
ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ελευ-
θερίας και έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Αυτές οι κατηγορίες εγκλημάτων αφορούν ένα μεγάλο 
αριθμό υποθέσεων. Η προσπάθεια για υποστήριξη των 
εθνικών αρχών στις υποθέσεις αυτές αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για τη Eurojust.
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Τρομοκρατία

Εικόνα 18: Υποθέσεις Τρομοκρατίας κατά τα έτη 2004-2008
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Το 2008 οργανώθηκαν στρατηγικές και επιχειρησιακές 
συναντήσεις για την προώθηση και ενίσχυση της δικαστι-
κής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών στον τομέα 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι συναντήσεις 
αυτές επίσης, προσφέρουν τη δυνατότητα της άμεσης 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Η Eurojust προσέφερε τη συνδρομή της (στο πλαίσιο της 
συνδρομής που προσέφεραν οι εθνικές αρχές όλων των 
27 Κρατών-Μελών που είναι υπεύθυνες για θέματα τρο-
μοκρατίας) στην «Αναφορά για την Κατάσταση και τις 
Τάσεις της Τρομοκρατίας» της Europol (TE-SAT 2008) 
και εξέδωσε τα πρώτα τεύχη της «Παρακολούθησης των 
Καταδικών για Τρομοκρατία» που συγκεντρώνει πληρο-
φορίες για καταδίκες και αθωώσεις σε υποθέσεις τρομο-
κρατίας, βασισμένες σε ελεύθερες πηγές, και εμπεριέχει 
αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία.

Το 2008, βελτιώθηκε η συνεργασία με τους αντίστοιχους 
ομολόγους της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και τρίτες Χώρες.

Υποθέσεις	Τρομοκρατίας	2008 Σύνολο

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας 8

Τρομοκρατία και αδικήματα που δια-
πράχθηκαν ή είναι πιθανό να διαπρα-
χθούν μέσα στα πλαίσια τρομοκρατι-
κών δραστηριοτήτων 

23

Άλλες μορφές 8

Το 2008 η Eurojust κατέγραψε 39 νέες επιχειρησιακές 
υποθέσεις. Παρόλο που ο αριθμός των υποθέσεων είναι 

σταθερός συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, αυξή-

θηκαν οι υποθέσεις χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι 

χώρες που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα για υπο-

θέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, από τις 6 συντονιστι-

κές συναντήσεις, οι 5 οργανώθηκαν από την Ιταλία.

Στις υποθέσεις που παραπέμπονται στη Eurojust, οι 

έρευνες κυρίως αφορούν σε ομάδες φονταμενταλιστών 

και έπειτα σε ομάδες αυτονομιστών. Η τάση αυτή επι-

βεβαιώνεται και από πληροφορίες για ετυμηγορίες σε 

υποθέσεις τρομοκρατίας που εστάλησαν στη Eurojust 

στο πλαίσιο της Απόφασης του Συμβουλίου της 20ης 

Σεπτεμβρίου 2005 για την ανταλλαγή πληροφοριών 

και τη συνεργασία σχετικά με αδικήματα τρομοκρατίας 

(2005/671/ΔΕΥ).

Οι μισές ετυμηγορίες (190 από 384 συνολικά) σχετίζο-

νται με τρομοκρατικές ομάδες φονταμενταλιστών και 

148 ετυμηγορίες αναφέρονται κυρίως σε ομάδες αυτο-

νομιστών. Μόνο 10 Κράτη-Μέλη ανέφεραν ετυμηγορίες 

από δικαστικές υποθέσεις τρομοκρατίας: το Βέλγιο, 

η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, 

η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Από τις ετυμηγορίες εξήχθη το συμπέρασμα 

ότι ο μέσος όρος των ποινών κάθειρξης ήταν ελάχιστα 

λιγότερος των δέκα ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλα 

ποσοστά καταδικών προέρχονται από τη Γερμανία, τη 

Γαλλία και την Ιταλία. Ο μέσος όρος του ποσοστού αθω-

ώσεων μειώθηκε ελάχιστα συγκριτικά με το 2007 (από 

27 % κατέβηκε στο 23 %).
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Παραχάραξη

Εικόνα 19: Υποθέσεις Παραχάραξης κατά τα έτη 2004-2008
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Ο αριθμός των υποθέσεων παραχάραξης που παραπέμ-

φθηκαν στη Eurojust συνέχισε να αυξάνεται το 2008 (108 

νέες επιχειρησιακές υποθέσεις, από 94 που ήταν το 2007). 

Η τάση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με την παραχά-

ραξη/«πειρατεία» προϊόντων (με τη Γαλλία να εγγράφει τις 

περισσότερες νέες υποθέσεις) και με την παραχάραξη χρή-

ματος και άλλων μέσων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων 

έξι υποθέσεων παραχάραξης ευρώ).

Υποθέσεις	Παραχάραξης	2008 Σύνολο

Παραχάραξη και «πειρατεία» προϊό-
ντων

12

Πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων 
με χρήση

46

Παραχάραξη χαρτονομισμάτων και 
άλλων μέσων πληρωμής

50

Αντίστοιχα αυξήθηκε και ο αριθμός των συντονιστικών 

συναντήσεων που οργανώθηκαν από τη Eurojust για 

την παραχάραξη (4 το 2007, 15 το 2008). Το 2008 η 

Eurojust συνεργάστηκε σε δύο Αναλυτικούς Φακέλους 

Εργασίας της Europol με θέμα την παραχάραξη, γεγονός 

που οδήγησε στη συμμετοχή της Eurojust σε συναντή-

σεις ειδικών που έγιναν στη Europol, καθώς και στη 

συμμετοχή της Europol σε αρκετές πολύπλοκες επιχει-

ρησιακές υποθέσεις της Eurojust. 

Διακίνηση Ναρκωτικών

Η εξάλειψη της πλειοψηφίας των ελέγχων στα εσωτερι-

κά σύνορα έχει κάνει την ΕΕ μια ελκυστικότερη αγορά 

για τη διακίνηση ναρκωτικών και έχει διευκολύνει την 

απόκτηση και διακίνηση των πρώτων υλών.

Η γεωγραφική κατανομή στη διακίνηση ναρκωτικών 

ακολουθεί και το 2008 τις τάσεις του 2007. Οι χώρες 

που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Ισπανία, 

η Ολλανδία και η Ιταλία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, 

η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Τα Εθνικά 

Γραφεία της Ολλανδίας και της Ιταλίας αύξησαν τον 

όγκο των υποθέσεων που διαχειρίζονται (στην περίπτω-

ση της Ιταλίας ο όγκος σχεδόν διπλασιάστηκε) ως αιτού-

σες χώρες, δείχνοντας αυξημένες επαφές των εθνικών 

αρχών αυτών των χωρών με τη Eurojust. Αναφορικά με 

συγκεκριμένες πολύπλοκες υποθέσεις, η διαχείριση υπο-

θέσεων που έγινε από τη Eurojust δείχνει αύξηση της 

εμπλοκής νιγηριανών εγκληματικών ομάδων. 

Το 2008 σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των συντονι-

στικών συναντήσεων που οργανώθηκαν από τη Eurojust 

(24 υποθέσεις το 2007 και 40 υποθέσεις το 2008), 

γεγονός που δείχνει μια αύξηση των πολύπλοκων υπο-

θέσεων, οι οποίες απαιτούν το συντονισμό μεταξύ των 

εθνικών αρχών διαφόρων χωρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο αριθμός των συντονιστικών συναντήσεων 

που οργανώθηκαν από το Εθνικό Γραφείο της Ιταλίας, ο 

οποίος σημείωσε αύξηση κατά πέντε φορές. 

Η Eurojust υποστήριξε το έργο προετοιμασίας ενός 

νέου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά 

2009-2012 που οργανώνεται από την Οριζόντια Ομάδα 
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Εικόνα 20: Υποθέσεις Διακίνησης Ναρκωτικών κατά τα έτη 2004-2008
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Εργασίας του Συμβουλίου. Η γαλλική Προεδρία επέμει-

νε στη σημασία της Eurojust στην εφαρμογή του νέου 

Σχεδίου Δράσης, ιδίως όσον αφορά στην ενίσχυση της 

συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ.

Εμπορία Ανθρώπων

Όπως επισημαίνεται στα Συμπεράσματα που θέτουν 

τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος βάσει της «Αξιολόγησης 

Απειλών του Οργανωμένου Εγκλήματος» (Organised 

Crime Threat Assessment-OCTA) του 2007, η εμπορία 

ανθρώπων που συνδέεται με τη λαθρομετανάστευση 

θα πρέπει να είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες. 

Ανταποκρινόμενη σε αυτό, η Eurojust πραγματοποίησε 

στρατηγική συνάντηση για την εμπορία ανθρώπων και 

την προστασία μαρτύρων, το Μάιο του 2008, στην πόλη 

Portorož της Σλοβενίας, με την υποστήριξη της Προε-

δρίας της Σλοβενίας. Στόχος της συνάντησης ήταν η 

κατανόηση των γενικών εγκληματικών φαινομένων, 

καθώς και των συγκεκριμένων μηχανισμών, των πολιτι-

κών και των βέλτιστων πρακτικών που έχουν θεσμοθετη-

θεί ή θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να εφαρμόζονται 

για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων 

κατά τη διάρκεια των ερευνών και των διώξεων.

Εικόνα 21: Από το 2004, η εμπορία ανθρώπων αντιπρο-

σωπεύει το 5,7 % των υποθέσεων που διαχειρίζεται η 

Eurojust, σε ένα σύνολο 230 υποθέσεων, και το 6,9 % 

των υποθέσεών της το 2008 με 83 υποθέσεις (η πλειο-

ψηφία σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων για σκοπούς 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης). Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν 
υποθέσεις διακίνησης λαθρομεταναστών (20 υποθέσεις 
κατά το 2008).

Με εξαίρεση το 2006, ο αριθμός των υποθέσεων εμπο-
ρίας ανθρώπων αυξάνεται κατά ένα μέσο όρο 17 υποθέ-
σεων συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία είναι οι χώρες 
που υποβάλλουν αιτήματα συχνότερα, ενώ η Ιταλία και 
η Ισπανία είναι οι χώρες που δέχονται τα περισσότερα 
αιτήματα. Ο αριθμός των αιτημάτων που απευθύνονται 
στην Ιταλία είναι σταθερός κατά τα δύο τελευταία χρόνια 
(14 υποθέσεις), ενώ η Ισπανία έχει διπλασιάσει τη συμ-
μετοχή της ως χώρα που δέχεται αιτήματα για αυτή την 
κατηγορία εγκλήματος, με 14 υποθέσεις το 2008, από 7 
που ήταν το 2007.

Η εγγραφή υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων έχει αυξη-
θεί δραματικά στη Βουλγαρία το 2008 συγκριτικά με 
το προηγούμενο έτος (από μία υπόθεση σε 12), ενώ 
η Ρουμανία συνεχίζει να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 
υποθέσεων για αυτή την κατηγορία εγκλήματος, χωρίς 
όμως να έχει αυξήσει τον αριθμό της από το 2007 (17 
υποθέσεις). 

Το 2008 ο αριθμός των συντονιστικών συναντήσεων για 
υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων αυξήθηκε, με την πραγ-
ματοποίηση 8 συνολικά συναντήσεων. 
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Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος 

Η διαχείριση υποθέσεων της Eurojust για ξέπλυμα βρώ-

μικου χρήματος αυξήθηκε κατά ένα μέσο όρο 28 υποθέ-

σεων από το 2004 έως το 2007. Το 2008 η ανοδική τάση 

σταμάτησε, και ενεγράφησαν συνολικά 103 υποθέσεις 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος αποτελεί το 8,5 % του συνόλου διαχείρισης 

υποθέσεων της Eurojust, με 345 εγγραφές υποθέσεων 

από το 2004. Ο αριθμός των υποθέσεων ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος που εγγράφηκαν το 2008 ισοδυνα-
μεί με το 8,6 % των υποθέσεων που εγγράφηκαν συνο-
λικά αυτό τον χρόνο.

Το 2007 οι χώρες που ενέγραψαν τακτικότερα υποθέσεις 
για αυτήν την κατηγορία εγκλήματος ήταν η Πορτογαλία 
και η Ρουμανία, με δέκα και οκτώ υποθέσεις αντίστοιχα. 
Το 2008 η Πορτογαλία ενέγραψε τις περισσότερες υπο-
θέσεις, με δεύτερη την Ολλανδία (17 και 14 υποθέσεις 
αντίστοιχα). 

Εικόνα 21: Υποθέσεις Εμπορίας Ανθρώπων κατά τα έτη 2004-2008

Εικόνα 22: Υποθέσεις Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος κατά τα έτη 2004-2008
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Το 2008 οι χώρες που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτή-

ματα για υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

ήταν η Ισπανία και η Γαλλία, με 22 και 18 υποθέσεις 

αντίστοιχα.

Ο αριθμός των συντονιστικών συναντήσεων το 2008 

αυξήθηκε ελάχιστα, φτάνοντας τις 18 συναντήσεις.

Η Eurojust συμμετείχε σε έναν Αναλυτικό Φάκελο 

Εργασίας της Europol για το ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-

τος.

Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας ή των Δημοσίας 

Περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της απάτης 

H Εurojust έχει εγγράψει συνολικά 500 υποθέσεις 

για Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας ή των Δημοσίας 

Περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της απάτης. Ο παρα-

πάνω αριθμός περιλαμβάνει υποθέσεις που εγγράφηκαν 

σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υποκατηγο-

ρίες: οργανωμένη ληστεία, παράνομη διακίνηση πολι-

τιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων αρχαίων και 

έργων τέχνης, υπεξαίρεση και απάτη, χρηματισμός και 

εκβιασμός, παραχάραξη και παράνομη διακίνηση παρα-

ποιημένων/παραχαραγμένων προϊόντων/«πειρατεία», 

πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων με χρήση, παρα-

χάραξη χαρτονομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, 

διαφθορά, και άλλες κατηγορίες εγκλημάτων κατά της 

Ιδιοκτησίας ή της Δημοσίας Περιουσίας συμπεριλαμβα-

νομένης της απάτης. Μερικές υποκατηγορίες σχολιάζο-

νται στην ενότητα «Παραχάραξη». Τα στατιστικά στοι-

χεία αυτής της ενότητας εστιάζουν στην υπεξαίρεση και 

την απάτη που αποτελεί τη μεγαλύτερη υποκατηγορία 

αυτού του τύπου εγκλήματος.

Εικόνα 23: Από το 2004, οι υποθέσεις υπεξαίρεσης και 

απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης, 

της απάτης με υπολογιστή, της απάτης με προκαταβολές 

χρηματικών ποσών, της υπεξαίρεσης εις βάρος εταιρικής 

περιουσίας και της απάτης Φ.Π.Α. έχουν αυξηθεί κατά 

ένα μέσο όρο 40 υποθέσεων ετησίως. Το 2008, αυτή η 

κατηγορία εγκλήματος αποτέλεσε το 16 % της διαχείρι-

σης υποθέσεων της Eurojust, με 192 υποθέσεις.

Η Eurojust οργάνωσε 15 συντονιστικές συναντήσεις για 

την υπεξαίρεση και απάτη. 

Η Eurojust συμμετείχε σε έναν Αναλυτικό Φάκελο 

Εργασίας της Europol για απάτη τύπου «καρουσέλ». 

Εικόνα 23: Υποθέσεις Υπεξαίρεσης και Απάτης κατά τα έτη 2004-2008
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Εικόνα 24: Υποθέσεις Εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής 

ελευθερίας κατά τα έτη 2004-2008
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Εγκλήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής ελευθερίας

Οι υποθέσεις που υπάγονται στην κατηγορία των εγκλη-

μάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας 

και της προσωπικής ελευθερίας που εγγράφηκαν στη 

Eurojust αυξήθηκαν κατά 9 % περίπου συγκριτικά με 

τον προηγούμενο χρόνο (12 περισσότερες υποθέσεις), 

φτάνοντας τις 146 συνολικά το 2008.  

Αυτή η κατηγορία εγκλήματος περιλαμβάνει υποκατηγο-

ρίες όπως η ανθρωποκτονία, η βαριά σωματική βλάβη, η 

παράνομη κατακράτηση και η ομηρία. Οι κατηγορίες που 

αντιστοιχούν σε ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη 

αυξήθηκαν κατά επτά και οκτώ υποθέσεις αντίστοιχα, 

συγκριτικά με το 2007, ενώ η απαγωγή, η παράνομη κατα-

κράτηση και η ομηρία μειώθηκαν κατά τρεις υποθέσεις. 

Εγκλήματα	κατά	της	ζωής,	της	σωμα-
τικής	ακεραιότητας	και	της	προσωπι-

κής	ελευθερίας	κατά	το	2008
Σύνολο

Ανθρωποκτονία 86
Βαριά σωματική βλάβη 47
Απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και 
ομηρία

13

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει συχνός συσχετισμός των 

παραπάνω βίαιων εγκλημάτων με υποθέσεις διακίνησης 

ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων.

Η Eurojust οργάνωσε 11 συντονιστικές συναντήσεις 

αναφορικά με αυτές τις υποθέσεις το 2008, διπλασιάζο-

ντας τον αριθμό αντίστοιχων συναντήσεων του 2007.

Έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cybercrime)

Εικόνα 25: Το 2008 εγγράφηκαν 31 νέες υποθέσεις 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στο Σύστημα Διαχείρισης 

Υποθέσεων, γεγονός που ισοδυναμεί με σημαντική αύξη-

ση συγκριτικά με το 2007 (11 υποθέσεις). 

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια γενική 

πολιτική για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με στόχο την 

καλύτερη ενημέρωση/ευαισθητοποίηση στα Κράτη-Μέλη.

Τον Οκτώβριο του 2008, η Eurojust οργάνωσε ένα 

στρατηγικό συνέδριο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

(cybercrime) στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των 

Κρατών-Μελών, με στόχο την παροχή πληροφοριών για 

την ταχεία ανάπτυξη και την εξέλιξη του εγκλήματος αυτού 

του τύπου (cybercrime), την παρουσίαση του έργου της 

Eurojust στον τομέα αυτό, και τη διεύρυνση των γνώσεων 

για την ύπαρξη, τη δομή και τους σκοπούς του δικτύου 

«24/7» που αποτελεί το πιο σημαντικό διεθνές αστυνομικό 

δίκτυο συνεργασίας και το οποίο δημιουργήθηκε με τη γενι-

κή καθοδήγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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Εικόνα 25: Υποθέσεις Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο κατά τα έτη 2004-2008 
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Σημείο Επαφής για την Προστασία Ανηλίκων

Τον Οκτώβριο του 2007, κατά την ανεπίσημη συνάντηση 
του Συμβουλίου ΓΔΔΕΥ (JAI) στη Λισαβόνα, η προστα-
σία ανηλίκων ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζή-
τησης. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Βέλγος Υπουργός 
Δικαιοσύνης πρότεινε στη Eurojust να ορίσει ένα σημείο 
επαφής για ζητήματα προστασίας ανηλίκων. Λίγες εβδο-
μάδες αργότερα, η Eurojust όρισε Σημείο Επαφής για 
την Προστασία Ανηλίκων. 

Ο ρόλος του Σημείου Επαφής είναι να συντονίζει τη δια-
χείριση πληροφοριών, να συλλέγει και να αναγνωρίζει 
σχετικές βέλτιστες πρακτικές και να μοιράζεται πρακτικές 
εμπειρίες από επιχειρησιακές δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών για 
υποθέσεις που αφορούν στην προστασία ανηλίκων. Βασικές 
κατηγορίες εγκλημάτων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
είναι η απαγωγή ανηλίκων, η σεξουαλική κακοποίηση παι-
διών, η εμπορία παιδιών και η παιδική πορνογραφία. 

Το Σημείο Επαφής είναι εκπρόσωπος της Eurojust σε 

αυτόν τον τομέα και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμι-

νάρια με διπλό στόχο να ενημερώσει για το διορισμό 

του ως Σημείο Επαφής για την Προστασία Ανηλίκων και 

να διασφαλίζει ότι η Eurojust έχει πρόσβαση στις βέλ-

τιστες πρακτικές σε υποθέσεις που αφορούν σε παιδιά. 

Επίσης, το Σημείο Επαφής παρακολουθεί το έργο των 

αρμόδιων (ευρωπαϊκών και διεθνών) υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας ανηλί-

κων, όπως της Europol, της Interpol, και του Γραφείου 

των Ηνωμένων Εθνών για τον 'Ελεγχο των Ναρκωτικών 

και την Πρόληψη του Εγκλήματος, και συμβουλεύει τα 

Εθνικά Μέλη στη Eurojust σε υποθέσεις που σχετίζονται 

με παιδιά. Επίσης, το Σημείο Επαφής συνθέτει και ανα-

νεώνει μια στατιστική απεικόνιση των στοιχείων για όλες 

τις υποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά στη Eurojust.

Για παράδειγμα, σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, 

η εμπλοκή της Eurojust αυξήθηκε σταθερά, από τέσσερις 

υποθέσεις το 2004, σε 25 υποθέσεις το 2008. Οι χώρες που 

υποβάλλουν τα περισσότερα αιτήματα συνδρομής είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Σουηδία, ενώ 

οι χώρες που δέχονται τα περισσότερα αιτήματα είναι η 

Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία. Οι πιο συνή-

θεις κατηγορίες εγκλημάτων ήταν η σεξουαλική κακοποίη-

ση ανηλίκων με ποσοστό 25 %, η παιδική πορνογραφία με 

ποσοστό 24 % και η εμπορία ανηλίκων με ποσοστό 20 %.  

To 2008 το Σημείο Επαφής εντατικοποίησε τη συνερ-

γασία του με τη Europol, την Interpol και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δημιούργησε στενές επαφές 

με το Συνασπισμό Φορέων της ΕΕ, ενάντια στην εμπο-

ρική σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο. 

Επίσης, το Σημείο Επαφής δημιούργησε μια ιστοσελίδα 
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στην οποία υπάρχει απ’ ευθείας πρόσβαση μέσω 

της ηλεκτρονικής πύλης της Eurojust. Η ιστοσελί-

δα περιέχει μια περιγραφή των αρμοδιοτήτων του 

Σημείου Επαφής, στατιστικά στοιχεία για υποθέσεις 

της Eurojust που σχετίζονται με παιδιά και μια ηλε-

κτρονική διεύθυνση που προορίζεται για επαφές από 

αρχές επιβολής του νόμου και από διεθνείς οργανι-

σμούς (childprotection@eurojust.europa.eu). 

Αξιολόγηση της Διαχείρισης Υποθέσεων

Μέσω του έργου της σε συγκεκριμένες υποθέσεις, 

η Eurojust συλλέγει και μεταδίδει πληροφορίες 

για εμπόδια, προβλήματα, βέλτιστες πρακτικές και 

λύσεις για τη δικαστική συνεργασία, κατά τη διάρ-

κεια συναντήσεων με τις εθνικές αρχές και κατά τις 

στρατηγικές της συναντήσεις. 

Η στρατηγική συνάντηση «Οι προτεραιότητες της 

αξιολόγησης απειλών αναφορικά με το οργανωμένο 

έγκλημα και οι διασυνοριακές διώξεις» που οργανώ-

θηκε από τη Eurojust στις 21 με 22 Φεβρουαρίου 

2008, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά 

στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθνικών 

αρχών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δια-

συνοριακές διώξεις. Το Μάιο του 2008, υποβλήθηκε 

στο Συμβούλιο μια πλήρης έκθεση, της οποίας τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω μιας τρίμηνης 

δοκιμαστικής περιόδου (από το Σεπτέμβριο έως το 

Νοέμβριο του 2008), κατά την οποία ζητήθηκε από 

τα Εθνικά Γραφεία στη Eurojust να συμπληρώσουν 

στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων μια φόρμα αξι-

ολόγησης για την κάθε υπόθεση που έκλειναν.

Χωρίς αυτό να προκαλεί εκπλήξεις, ως εμπόδια της 

διεθνούς συνεργασίας αναφέρονται οι καθυστερή-

σεις τόσο στην εκτέλεση των επειγόντων ερευνητι-

κών μέτρων, όσο και στην ανταλλαγή πληροφοριών. 

Τα Εθνικά Μέλη της Eurojust έχουν επιβεβαιώσει 

κάτι τέτοιο στην αξιολόγηση των κλεισμένων υπο-

θέσεων, επισημαίνοντας ότι σε πολλές υποθέσεις 

διασυνοριακού εγκλήματος, οι διαδικασίες αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής καθυστερούν πολύ. Οι αιτίες 

αυτών των καθυστερήσεων διαφέρουν από υπόθεση 

σε υπόθεση (εξαρτώνται από τα νομικά συστήματα, 

την οργάνωση, τους πόρους και τις προτεραιότητες) 

και δεν μπορούν να γενικευτούν.  

Ένα άλλο εμπόδιο που εντοπίστηκε από τις εθνικές 

αρχές ήταν ο ανεπαρκής συντονισμός των διασυ-

νοριακών διώξεων. Οι δυσκολίες συντονισμού του 

έργου διαφόρων αξιωματούχων σε πολύπλοκες 

ελεγχόμενες παραδόσεις εκλήφθηκαν ως παρε-
μπόδιση της αποτελεσματικότητας της δικαστικής 
δραστηριότητας κατά των ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με σχετική 
εντολή της Απόφασης για τη Eurojust, η αξιολόγηση 
της διαχείρισης υποθέσεων αναδεικνύει το συντο-
νισμό ως συχνό κίνητρο επαφής με τη Eurojust. Οι 
απαιτούμενες ενέργειες συμπεριέλαβαν την εύρεση 
συνδέσμων μεταξύ των ερευνών, την οργάνωση 
συντονιστικών συναντήσεων, παραπομπή υποθέσε-
ων σε μια από τις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και 
τη λήψη συντονισμένων μέτρων σε διάφορες χώρες, 
όπως συλλήψεις, κατ΄οίκον έρευνες, ελεγχόμενες 
παραδόσεις, νόμιμη καταγραφή τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας, συλλογή δειγμάτων DNA, εξετάσεις μαρτύ-
ρων, και ταυτόχρονη εκτέλεση αρκετών ευρωπαϊκών 
ενταλμάτων σύλληψης. 

Παρά την ύπαρξη πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών 
οργάνων που διευκολύνουν την εξομάλυνση των 
διαφορών μεταξύ των εθνικών ποινικών συστημά-
των και των νομικών πρακτικών, κατά τη στρατηγική 
συνάντηση εντοπίστηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις 
που δυσχεραίνουν τη συνεργασία (π.χ. διαφο-
ρές στη νομοθεσία αναφορικά με τις ελεγχόμενες 
παραδόσεις, χρονικοί περιορισμοί για καταγραφές 
και για προστασία μαρτύρων ή των οικογενειών 
τους). Επίσης, εκκρεμεί ακόμη η πλήρης επικύρωση 
ορισμένων νομικών εργαλείων δικαστικής συνεργα-
σίας (π.χ. η Σύμβαση για την Αμοιβαία Συνδρομή 
σε Ποινικές Υποθέσεις του 2000). Η αξιολόγηση 
της διαχείρισης υποθέσεων επεσήμανε επίσης τα 
παρακάτω ζητήματα: την ανάγκη βελτιστοποίησης 
των διαδικασιών κατάσχεσης και την ελάττωση της 
ανομοιογένειας στις διαδικασίες που απαιτούνται 
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Σχετικά 
με το τελευταίο ζήτημα, ειδική αναφορά έγινε και 
στα συμπεράσματα της συνάντησης των εμπειρο-
γνωμόνων για τις ΚΟΕ το 2008: οι κανονισμοί που 
σχετίζονται με τη συλλογή και τη δυνατότητα χρή-
σης αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης αναφορά έγινε 
στη βοήθεια που θα προσέφερε στα Κράτη-Μέλη η 
δυνατότητα εύκολης αποδοχής από τα νομικά τους 
συστήματα των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέ-
γονται σύμφωνα με κανονισμούς άλλων χωρών. 

Εκτός από τα παραπάνω νομικά εμπόδια, σημαντική 
ευθύνη για την καθυστέρηση της αμοιβαίας δικα-
στικής συνδρομής θεωρήθηκε ότι έχουν και κάποια 
πρακτικά ζητήματα (π.χ. γλωσσικά εμπόδια κατά τις 
καταγραφές), καθώς και η έλλειψη ενεργής συμμε-
τοχής κάποιων Κρατών-Μελών. Στην αξιολόγηση της 
διαχείρισης υποθέσεων αναφορά έγινε επίσης στην 
χαμηλή ποιότητα των αιτημάτων συνδρομής, ως 
πρόσθετη αιτία καθυστερήσεων.
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Περαιτέρω μελέτη απαιτείται για τις παραπάνω διαπιστώ-

σεις, προκειμένου να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα 

προβλήματα που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή έλλειψη 

συνεργασίας σε ποινικά θέματα, καθώς και να γίνουν 

προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας 

σε ποινικά θέματα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Eurojust 

θα συνεχίσει το έργο της για τη βελτίωση των εργαλείων 

της και για αξιολόγηση των αντιλήψεών της για τη συλ-

λογή και τη μετάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται 

με τη δικαστική συνεργασία. 

Παρουσίαση Υποθέσεων — Εισαγωγή

Παρακάτω παρατίθεται μια επιλογή από υποθέσεις που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σοβαρών διασυνοριακών 

εγκλημάτων.

Υπόθεση 1η — Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας 

Καθυστερήσεις σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής 

Το 2006, η Eurojust οργάνωσε μια συντονιστική συνάντη-

ση για τη διασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης διαφόρων 

αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που ήταν επείγοντα και 

σχετίζονταν με μια υπόθεση χρηματοδότησης τρομοκρα-

τίας που άνοιξε από τις βελγικές αρχές και είχε διασυνδέ-

σεις με την Ιταλία (μεταφορά χρηματικών ποσών). 

Δύο βασικοί κατηγορούμενοι (ο ένας συνελήφθη τον 

Ιούνιο του 2006 και ο άλλος κατέφυγε στο Πακιστάν), 

κατηγορήθηκαν για παράνομη εμπορία τηλεκαρτών, της 

οποίας τα κέρδη χρηματοδοτούσαν διάφορες τρομοκρα-

τικές ομάδες στο Πακιστάν.

Το βασικό εμπόδιο που διαπιστώθηκε στην υπόθεση αυτή 

ήταν η απουσία μιας κεντρικής αντιτρομοκρατικής αρχής 

στην Ιταλία, στην οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν 

επείγοντα αιτήματα για συνδρομή.

Η λύση που προτάθηκε κατά τη συντονιστική συνάντηση 

του 2006 (να σταλούν τα ίδια αιτήματα δικαστικής συνδρο-

μής σε όλες τις πιθανές αρμόδιες αρχές) αποδείχθηκε μη 

ικανοποιητική, διότι προέκυψε σύγκρουση δικαιοδοσίας και 

κατά συνέπεια αναμείχθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Η σύγκρουση δικαιοδοσίας προκλήθηκε, κυρίως, διότι 

το ίδιο αίτημα δικαστικής συνδρομής που εστάλη σε τρία 

Εφετεία, ζητούσε να γίνουν αρκετές ερευνητικές ενέρ-

γειες σε διαφορετικές περιοχές και συνεπώς σύμφωνα 

με διαφορετικές δικαιοδοσίες. Ενώ το ένα εφετείο έλυσε 

το πρόβλημα, εκτελώντας το κομμάτι αρμοδιότητάς του 

από το αίτημα δικαστικής συνδρομής, τα άλλα δύο εφε-

τεία ζήτησαν διευκρινίσεις από το Ανώτατο Δικαστήριο, 

προκαλώντας καθυστέρηση δύο ετών στην επείγουσα 

αυτή διαδικασία.

Υπόθεση 2η — Διακίνηση Ναρκωτικών, 

Ελεγχόμενη Παράδοση 

Σύλληψη σουηδικής ομάδας διακίνησης αμφεταμινών

Η Eurojust αναμείχθηκε σε μια υπόθεση που αφορούσε τη 

διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αμφεταμινών από μια σου-

ηδική οργανωμένη εγκληματική ομάδα, από την Ολλανδία 

στη Σουηδία, και επίσης με εμπλοκή του Βελγίου, της 

Γερμανίας και της Δανίας. H Εurojust συνεργάστηκε στενά 

με το Σκανδιναβό σύνδεσμο στη Χάγη, ο οποίος διευκόλυ-

νε τη συνεργασία ανάμεσα στη σουηδική, την ολλανδική 

και τη βελγική αστυνομία, ενώ η Eurojust διευκόλυνε τη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών.

Στόχος ήταν να βρεθούν οι προμηθευτές των ναρκω-

τικών, να οργανωθεί μια ελεγχόμενη παράδοση, να 

κατασχεθούν τα ναρκωτικά και να συλληφθεί ολόκλη-

ρο το εγκληματικό δίκτυο. Στη Eurojust οργανώθηκε 

μια συντονιστική συνάντηση με εκπροσώπους από τη 

Σουηδία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, το 

Βέλγιο, τη Europol, και το Σκανδιναβό σύνδεσμο.

Όταν η πρώτη έρευνα σε μια αποθήκη στην Ολλανδία 

δεν απέφερε αποτελέσματα, οι ολλανδικές αρχές, μετά 

από συζήτηση στη συντονιστική συνάντηση, πείσθηκαν 

να κάνουν και άλλη έρευνα και επιτήρηση σε δεύτερη 

αποθήκη. Την επόμενη ημέρα, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα 

αμφεταμινών. Η ολλανδική αστυνομία εγκατέστησε τεχνικό 

εξοπλισμό που έκανε δυνατή την επιτήρηση των κινήσεων 

των υπόπτων. Οι ύποπτοι φόρτωσαν την ποσότητα των 

ναρκωτικών σε ένα φορτηγό και έφυγαν από την Ολλανδία 

με προορισμό τη Σουηδία, μέσω Βελγίου, Γερμανίας και 

Δανίας, ενώ επιτηρούνταν από την αστυνομία.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν εξαιρε-

τικά, και τον Ιούλιο επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στη 

Σουηδία. Τον Οκτώβριο, ένας Ολλανδός συνελήφθη 

στην Ολλανδία και αργότερα παραδόθηκε στη Σουηδία. 

Επτά άτομα βρίσκονται υπό κράτηση. Σχεδόν 200 κιλά 

ναρκωτικών κατασχέθηκαν.  

Υπόθεση 3η — Διακίνηση Ναρκωτικών, 

Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Η Eurojust διευκόλυνε τη διαβίβαση των πληροφοριών 

και των εγγράφων σε μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτι-

κών και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε 

τις μαροκινές αρχές.

Στο τέλος Νοεμβρίου 2007, η αστυνομία και οι δικα-

στικές αρχές της Ολλανδίας ζήτησαν συνδρομή από το 
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ολλανδικό Εθνικό Γραφείο στη Eurojust για έρευνα, η 

οποία αφορούσε ένα πολύ καλά οργανωμένο εγκλημα-

τικό δίκτυο που είχε αναμειχθεί σε μια υπόθεση εκτε-

ταμένης διακίνησης ναρκωτικών από το Μαρόκο στην 

Ολλανδία, συνδυασμένης με ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-

τος. Αρκετά αιτήματα δικαστικής συνδρομής χρειάστηκε 

να εκτελεστούν γρήγορα και έτσι ζητήθηκε βοήθεια για 

συντονισμό των ενεργειών των δικαστικών αρχών. 

Οι εμπλεκόμενες χώρες ήταν η Ολλανδία, η Ισπανία, το 

Μαρόκο, και αργότερα η Ελβετία. Μετά από δύο συντονι-

στικές συναντήσεις, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης. Η 

συντονισμένη δράση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2008, 

σε 26 διαφορετικές τοποθεσίες. Εκατομμύρια ευρώ σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς πάγωσαν, ακίνητη περιουσία, 

αυτοκίνητα και σκάφη κατασχέθηκαν σε τέσσερις χώρες, 

ενώ έγιναν και συλλήψεις. Υπολογίζεται ότι σε ένα διά-

στημα δύο ετών, το δίκτυο είχε αποκτήσει περιουσία 

ύψους € 36 εκατ., μεγάλο μέρος της οποίας φέρεται να 

«εισαγόταν» στη νόμιμη οικονομία παράνομα (ξέπλυμα 

«βρώμικου» χρήματος).

Χάρη στις καλές και άμεσες επαφές των συναδέλφων από 

τα εμπλεκόμενα Εθνικά Γραφεία με τις αρχές των χωρών 

τους και χάρη στις νέες επαφές στο Μαρόκο, ιδιαίτερα το 

Βέλγο δικαστή- σύνδεσμο στο Μαρόκο, η διαβίβαση των 

πληροφοριών και των εγγράφων κύλησε ομαλά.

Υπόθεση 4η — Εμπορία όπλων 

Συντονισμός των ερευνών και διευθέτηση της σύγκρου-

σης δικαιοδοσίας μεταξύ τεσσάρων Κρατών-Μελών.

Η Eurojust έλαβε αίτημα συνδρομής, σε μια υπόθεση 

εμπορίας όπλων, για την ανταλλαγή πληροφοριών και 

το συντονισμό των ερευνών μεταξύ τεσσάρων Κρατών-

Μελών, από ένα Γάλλο ανακριτή. 

Το Μάιο του 2008, συνελήφθη στη Γαλλία ένας ύποπτος 

για παράνομη κατοχή όπλων. Ο ύποπτος είχε μεταφέρει 

αυτά τα όπλα, μετά από οδηγία ενός άλλου ατόμου, 

που είχε εμπορευτεί περισσότερα από 350 όπλα στην 

Ολλανδία, από το 2006.

Τον Ιούνιο του 2008, οργανώθηκε μια συντονιστική 

συνάντηση στη Eurojust. Στη συνάντηση αυτή, με την 

υποστήριξη των εμπλεκόμενων Εθνικών Μελών, συμ-

φωνήθηκε η πραγματοποίηση παράλληλων και συντο-

νισμένων ερευνών στην Αυστρία και την Ισπανία, όπου 

πουλήθηκαν τα όπλα. Συμφωνήθηκε επίσης ο Γάλλος 

εισαγγελέας να μεταφέρει την υπόθεση στις ολλανδικές 

δικαστικές αρχές, που βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη 

θέση για να αναλάβουν τη δίωξη.

Υπόθεση 5η — Λαθρομετανάστευση 

Η Eurojust σε συνεργασία με τη Europol, συμμετείχε σε 

επιτυχή εξάρθρωση οργάνωσης διακίνησης λαθρομετα-

ναστών.

Εξήντα πέντε ύποπτοι που φέρονταν να έχουν συμμε-

τάσχει σε ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο διακίνησης 

λαθρομεταναστών, συνελήφθησαν σε διάφορα σημεία 

στην Ευρώπη. Η επιχείρηση διενεργήθηκε από την 

αστυνομία της Ισπανίας, με την υποστήριξη της Europol. 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξήγαγε η Ισπανία, 

σύντομα αποκαλύφθηκε ότι το δίκτυο είχε διασυνδέσεις 

σε τουλάχιστον 10 άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. 

Μετά από αίτημα των Ισπανών εισαγγελέων που διε-

ξήγαγαν τις έρευνες και δικαστών, ζητήθηκε η παροχή 

συνδρομής της Eurojust στο συντονισμό εκτέλεσης των 

ερευνητικών μέτρων σε τέσσερα Κράτη-Μέλη και η 

διευκόλυνση της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και 

της εκτέλεσης των ΕΕΣ. Τον Οκτώβριο του 2008, πραγ-

ματοποιήθηκαν δύο συντονιστικές συναντήσεις. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των συναντήσεων, συμφωνήθηκε ότι τα 

εμπλεκόμενα Εθνικά Μέλη θα ζητούσαν από τις εθνικές 

τους αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης των 

ερευνών για γεγονότα και υπόπτους που είχαν εντοπιστεί 

από την ισπανική αστυνομία. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν 

από τα Εθνικά Γραφεία της Πορτογαλίας και της Ιταλίας 

και έγιναν δεκτά από τις εθνικές τους αρχές.

Περαιτέρω συντονιστικές συναντήσεις πραγματοποιήθη-

καν και συμφωνήθηκαν οι ημερομηνίες των ταυτόχρονων 

εκτελέσεων των συλλήψεων και των αιτημάτων για κατ’ 

οίκον έρευνες. Το κέντρο διαχείρισης της επιχείρησης 

ήταν η Malaga. Εκπρόσωποι της Eurojust εστάλησαν στην 

Ισπανία, στο κινητό γραφείο της Europol, από το οποίο 

γινόταν απ’ ευθείας συντονισμός των επιχειρήσεων.

Υπόθεση 6η — Λαθρομετανάστευση 

Η Eurojust σε συνεργασία με τη Europol, βοήθησε στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και στο συντονισμό των συλ-

λήψεων για ένα δίκτυο λαθρομετανάστευσης ευρωπαϊ-

κής εμβέλειας.

Μετά από αίτημα Γάλλων ανακριτών, η Eurojust συνέ-

βαλε στην ανταλλαγή πληροφοριών και στο συντονι-

σμό των ερευνών ανάμεσα σε εννέα Κράτη-Μέλη. Ένα 

παράνομο δίκτυο συνέλεγε λαθρομετανάστες από το 

Αφγανιστάν, την Κίνα, την Τουρκία, το Μπαγκλαντές 

και το Ιράκ και τους μετέφερε σε διάφορες ευρωπαϊ-

κές χώρες, όπως η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Νορβηγία και η Σουηδία. Υπολογίζεται ότι κάθε λαθρο-

μετανάστης είχε πληρώσει € 10 000-12 000.
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Ως αποτέλεσμα του συντονισμού που υπήρξε με τη 

βοήθεια της Eurojust, τον Ιούνιο του 2008, συνελή-

φθησαν σε όλη την Ευρώπη 75 ύποπτοι για συμμετοχή 

στο δίκτυο αυτό. Οι έρευνες και οι συλλήψεις έγιναν 

στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 

Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν περισ-

σότεροι από 1 300 αστυνομικοί.

Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε στο Παρίσι, όπου στήθηκε ένα 

διεθνές κέντρο συντονισμού με συνδέσμους από διάφορα 

Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε από 

τη γαλλική Κεντρική Υπηρεσία για την καταστολή της 

λαθρομετανάστευσης και την απασχόληση των αλλο-

δαπών χωρίς άδεια παραμονής (OCRIEST). Το Εθνικό 

Γραφείο της Γαλλίας ήταν σε συνεχή επαφή με το Παρίσι 

και με άλλα Εθνικά Γραφεία. Τρεις συναντήσεις πραγματο-

ποιήθηκαν στη Europol και τρεις συντονιστικές συναντή-

σεις οργανώθηκαν στη Eurojust. Επίσης, η Eurojust ήταν 

υπεύθυνη για τη συντονισμένη εκτέλεση των ΕΕΣ.

Υπόθεση 7η — Απάτη/Απάτη των ATMs — 

skimming 

Η Eurojust συμμετείχε στο συντονισμό των πληροφορι-

ών που οδήγησε στην επιτυχή εξάρθρωση ενός δικτύου 

skimming.

Τον Αύγουστο του 2008, το Εθνικό Γραφείο του Βελγίου 

ενημερώθηκε για μια εγκληματική ομάδα skimming, η 

οποία παραδείγματος χάριν, τοποθετούσε μια συσκευή 

στην υποδοχή των καρτών των αυτόματων μηχανημά-

των ανάληψης χρημάτων (ATMs) και εγκαθιστούσε μια 

κάμερα που αντέγραφε τους μυστικούς κωδικούς (PINs) 

χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. 

Το δίκτυο αυτό είχε τη βάση του στο Βέλγιο, είχε όμως 

διασυνδέσεις και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός ΕΕ, όπως 

η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η 

Ρουμανία, το Μαρόκο, ο Καναδάς και η Αυστραλία. 

Η συνδρομή της Eurojust ζητήθηκε για το συντονισμό 

των εν εξελίξει ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες 

χώρες. Το Σεπτέμβριο του 2008, η Eurojust οργάνωσε 

μια συντονιστική συνάντηση για τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της αποστολής των αιτη-

μάτων συνδρομής, καθώς και για την οριστικοποίηση 

μιας συμφωνίας σχετικά με την κοινή ημερομηνία ταυ-

τόχρονων δράσεων στις αντίστοιχες χώρες. 

Το Νοέμβριο του 2008, οι ταυτόχρονες αυτές δράσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε έξι χώρες και είχαν ως αποτέλε-

σμα 34 κατ’ οίκον έρευνες, 15 συλλήψεις και κατασχέ-

σεις υλικών, όπως ειδικά λογισμικά, φορητούς ηλεκτρο-

νικούς υπολογιστές και πλαστές ταυτότητες. 

Χάρη στη συμμετοχή της Eurojust και στη συνεργασία με 

τη Europol, κατέστη δυνατός ο συντονισμός της ανταλ-

λαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας. 

Υπόθεση 8η — Απάτη Φ.Π.Α. — Απάτη τύπου 

«καρουσέλ» — (Carousel fraud)

Η Eurojust υποστήριξε τις γερμανικές αρχές στις έρευ-

νες για μια σοβαρή υπόθεση απάτης Φ.Π.Α. — τύπου 

«καρουσέλ», συντονίζοντας τις κοινές δράσεις στα 

εμπλεκόμενα Κράτη-Μέλη

Το 2007 ξεκίνησαν στη Γερμανία έρευνες ενάντια σε 

14 μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης, ύποπτης για 

απάτη Φ.Π.Α. τύπου «καρουσέλ» αρκετών εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Η Eurojust συντόνισε τις κοινές δράσεις 

σε διάφορα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Σε οκτώ Κράτη-Μέλη 

(Κύπρο, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ισπανία και Δανία) εντάλματα έρευνας εκτελέστηκαν 

ταυτόχρονα και με επιτυχία.  

Το 2008 οι γερμανικές αρχές διεξήγαγαν και άλλες 

έρευνες για μια εγκληματική ομάδα 19 υπόπτων που 

εργάζονταν σε υπεύθυνες θέσεις διαφόρων εταιρει-

ών και φέρονταν να έχουν πλαστούς λογαριασμούς 

πλασματικής διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 

υποβολή αιτημάτων επιστροφών του Φ.Π.Α. Η Eurojust 

ανέλαβε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο συντονισμό 

των κοινών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 

οκτώ εμπλεκόμενες χώρες. Το Μάιο του 2008, έγι-

ναν ταυτόχρονες ενέργειες, βασισμένες σε εντάλματα 

έρευνας που εκδόθηκαν από γερμανικό δικαστήριο. Η 

Eurojust είχε την ευθύνη του συντονισμού της ταυ-

τόχρονης εκτέλεσης των αιτημάτων συνδρομής στα 

διαφορετικά Κράτη-Μέλη, με τη συμμετοχή ερευνητών 

από το αρμόδιο γερμανικό γραφείο καταπολέμησης της 

φορολογικής απάτης.

Η επιτυχής επιχείρηση οδήγησε στη συλλογή σημαντι-

κών αποδεικτικών στοιχείων για περαιτέρω έρευνες στη 

Γερμανία.

Υπόθεση 9η — Έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

(cybercrime) 

Υπόθεση cybercrime (απάτη και κακοποίηση ανηλίκων 

στο διαδίκτυο) και ο ρόλος των Réseaux IP Européens

Η ομάδα Réseaux IP Européens και το δικό της Κέντρο 

Συντονισμού Δικτύου ασχολούνται με την κατανομή των 

πηγών του διαδικτύου, όπως τις διευθύνσεις πρωτοκόλ-

λων διαδικτύου (IP). Το 2008 οι αρχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου ζήτησαν συνδρομή για μια υπόθεση εγκλήμα-

τος στον κυβερνοχώρο, που αφορούσε απάτη και κακο-

ποίηση ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Υπηρεσία Σοβαρού 

Οργανωμένου Εγκλήματος στο Λονδίνο είχε προηγου-
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μένως ζητήσει από την Réseaux IP Européens, που έχει 

τη βάση της στο Άμστερνταμ, να καταργήσει ένα IP 

(πρωτόκολλο διαδικτύου) που χρησιμοποιείτο εναντίον 

βρετανικών χρηματοοικονομικών οργανισμών για απάτη 

και διανομή φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας.

Στη Eurojust πραγματοποιήθηκε μια συντονιστική 

συνάντηση με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Σοβαρού 

Οργανωμένου Εγκλήματος, της Εισαγγελικής Υπηρεσίας 

του Στέμματος, της ολλανδικής αστυνομίας και της 

Εθνικής Εισαγγελίας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, εκπρό-

σωποι του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολούθησαν μια 

συνάντηση της Réseaux IP Européens στο Άμστερνταμ, 

προκειμένου να συζητήσουν τα μέτρα που μπορούσαν 

να ληφθούν για την κατάργηση των IP που παραβαίνουν 

τους νόμους. Η συμμετοχή της Eurojust βοήθησε στο να 

επικεντρωθεί η προσοχή των εμπλεκόμενων μερών στη 

διερεύνηση όλων των πιθανών τρόπων στέρησης των 

εγκληματιών από τις διαδικτυακές πηγές τους 

Υπόθεση 10η — Έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

(cybercrime) 

Συντονισμός εκτέλεσης αιτημάτων συνδρομής ανάμεσα 

σε τέσσερα Κράτη-Μέλη και τις ΗΠΑ με την υποστήριξη 

του συστήματος τηλεδιάσκεψης 

Το 2008 στη Eurojust έλαβε χώρα μια συνάντηση για 

δύο γαλλικές υποθέσεις cybercrime, με εμπλεκόμε-

νες, μεταξύ άλλων, και τις χώρες: Ρουμανία, Ιταλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 

Μέσω ενός ιστοχώρου δημοπρασιών, διαπραττόταν απάτη 

με εκατοντάδες θύματα. Σε αυτές τις υποθέσεις phishing 

(δόλια υποκλοπή στοιχείων μέσω διαδικτύου — «αλλίευ-

ση» στοιχείων) ο ιστοχώρος μιας ιδιωτικής εταιρείας λει-

τουργούσε ως πλατφόρμα. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν 

παράνομα την ταυτότητα των πραγματικών εμπόρων 

του ιστοχώρου, έρχονταν σε επαφή με τους αγοραστές 

και τους εξαπατούσαν χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 

σύστημα πληρωμής που είχε εγκαταστήσει η εταιρεία. 

Η πληρωμή των υποτιθέμενων προϊόντων γινόταν από 

θύματα μέσω γαλλικών τραπεζικών λογαριασμών. Τα 

χρήματα ύστερα συλλέγονταν από τους υπόπτους, που 

χρησιμοποιούνταν ως μεταφορείς «mules», στη Γαλλία, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ουγγαρία.  

Κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης, βασι-

κός στόχος της οποίας ήταν η διευκόλυνση του συντονι-

σμού εκτέλεσης αρκετών αιτημάτων συνδρομής, η αντι-

προσωπεία των ΗΠΑ αντάλλαξε πληροφορίες με άλλους 

συμμετέχοντες μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης 

της Eurojust, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά και 

τα γαλλικά. Πρόκειται για την πρώτη τηλεδιάσκεψη της 

Eurojust με ταυτόχρονη διερμηνεία.

Υπόθεση 11η — Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 

Η Eurojust είχε σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση ενός 

ΕΕΣ για ανθρωποκτονία

Ένας Βούλγαρος ύποπτος συνελήφθη στη Βουλγαρία για 

ανθρωποκτονία. Στη Σουηδία εκδόθηκε ένα ΕΕΣ. Ο ύπο-

πτος άσκησε έφεση στην εντολή παράδοσης. Οι βουλγα-

ρικές αρχές δήλωσαν ότι θα ενημέρωναν τη Eurojust και 

τη Σουηδία, μόλις η απόφαση παράδοσης ετίθετο σε ισχύ. 

Η έφεση του υπόπτου απεσύρθη, όμως εξαιτίας παρανό-

ησης η Eurojust και η Σουηδία ενημερώθηκαν μόλις 24 

ώρες πριν τη λήξη του 10ημερου χρονικού ορίου.

Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του σουηδι-

κού, του βουλγαρικού, του τσεχικού και του γερμανικού 

Εθνικού Γραφείου στη Eurojust και του Σκανδιναβού 

συνδέσμου στη Σόφια, η Σουηδία κατάφερε να λάβει όλες 

τις απαραίτητες αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές διαφό-

ρων χωρών και να φέρει τον ύποπτο στη χώρα, πριν την 

εκπνοή του χρονικού ορίου. Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα 

ήταν εφικτό χωρίς τη συνδρομή της Eurojust.

Υπόθεση 12η — Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Ο συμβουλευτικός ρόλος της Eurojust οδήγησε στην 

έκδοση υπόπτων για ανθρωποκτονία και στην αποφυγή 

σύγκρουσης δικαιοδοσίας μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας

Ένας Γερμανός πολίτης δολοφονήθηκε στην Ιταλία από 

ομοεθνείς του, που έφυγαν αμέσως από το ιταλικό έδα-

φος και κατέφυγαν στη Γερμανία. Προκειμένου να τηρή-

σει τη βασική νομική αρχή της εδαφικότητας, ο Ιταλός 

εισαγγελέας ξεκίνησε δικές του έρευνες για να συλλέξει 

αποδεικτικά στοιχεία στο εξωτερικό, να συλλάβει τους 

υπόπτους και να τους εκδώσει στην Ιταλία με ΕΕΣ.

Κατά την εκτέλεση των μέτρων που είχαν ζητηθεί 

(μέσω νόμιμων καταγραφών τηλεφωνικών συνδιαλέξε-

ων (telephone intercepts) και επιτηρήσεων), οι έρευνες 

γίνονταν σύμφωνα με τη γερμανική ποινική δικονομία, 

για την παρουσίαση όμως των αποδείξεων στο ιταλικό 

δικαστήριο, κατά την τρίτη φάση, η συλλογή των απο-

δεικτικών στοιχείων έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την 

ιταλική ποινική δικονομία. 

Παράλληλα, στη Γερμανία ξεκίνησαν εθνικές έρευνες για 

να συμβαδίζουν με τη αρχή της εθνικότητας σε υποθέ-

σεις ανθρωποκτονίας. Χάρη στις ενέργειες των γερμανι-

κών αρχών, οι ύποπτοι συνελήφθησαν στη Γερμανία.  

Για να αποφύγει σύγκρουση δικαιοδοσίας, η Eurojust 

παρείχε συμβουλές που συνέβαλαν ώστε οι γερμανικές 

αρχές να δεχτούν την Ιταλία ως μέρος όπου θα γίνονταν 

οι διώξεις. Επίσης, εκτελέστηκε το ιταλικό ΕΕΣ και οι 

ύποπτοι παραδόθηκαν στην Ιταλία. 
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Τα Εθνικά Μέλη της Eurojust με εκπροσώπους του διεθνούς τύπου
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3 	 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Γενική Πρόοδος

Η διοίκηση συνέχισε την υποστήριξή της στο επιχει-

ρησιακό έργο του Κολλεγίου. Ο προσωρινός Γενικός 

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, ανέλαβε τη διαχεί-

ρηση της διοίκησης από τον πρώην Γενικό Διευθυντή, ο 

οποίος αποχώρησε από τη Eurojust το Μάιο του 2008. 

Η διαδικασία επιλογής για το νέο Γενικό Διευθυντή 

Διοικητικών Υπηρεσιών ξεκίνησε μέσα στο 2008.

Η διαδικασία πρόσληψης δύο πρόσθετων αναλυτών 

διαχείρισης υποθέσεων ολοκληρώθηκε μέσα στο 2008. 

Επτά βοηθοί διαχείρισης υποθέσεων ανέλαβαν τα καθή-

κοντά τους κατά το 2008, ενώ ξεκίνησε και η διαδικασία 

επιλογής και πρόσληψης άλλων επτά βοηθών διαχείρι-

σης υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια του 2008, δεκαοκτώ 

Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (SNEs) εργά-

στηκαν στη Eurojust.

Το Μάρτιο του 2008, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών και 

Προϋπολογισμού και η Μονάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού μεταφέρθηκαν σε προσωρινές εγκαταστάσεις 

στη Χάγη. Στο τέλος Νοεμβρίου του 2008, 70 στελέχη 

από το διοικητικό προσωπικό μεταφέρθηκαν στο και-

νούργιο κτίριο Haagse Veste (HV1), που αποτελεί την 

προσωρινή λύση στέγασης μέχρι την ολοκλήρωση των 

εγκαταστάσεων της Eurojust, η οποία αναμένεται το 

2014. Στο νέο κτίριο έχουν εγκατασταθεί ο τεχνικός 

εξοπλισμός και οι λοιπές υποδομές για το προσωπικό. 

Το κτίριο διαθέτει μία δεύτερη αίθουσα με κεντρικό εξυ-

πηρετητή Η/Υ (server), επιτρέποντας έτσι στη Eurojust 

να έχει δυνατότητα εφεδρικής υποστήριξης για τις πιο 

σημαντικές της υπηρεσίες.

To 2008, η Eurojust επέλεξε έναν εξωτερικό σύμβουλο 

για την Αναθεώρηση της Οργανωτικής της Δομής που θα 

γίνει μέσα στο 2009.

Η Επιτροπή Ασφάλειας που δημιουργήθηκε το 2007, 

παρέμεινε ενεργή και κατά το 2008, με τακτικές συνα-

ντήσεις και με στόχο την εφαρμογή των Κανονισμών 

Ασφάλειας της Eurojust. Η Επιτροπή Ασφάλειας συμ-

Νέα γραφεία στο Κτίριο Haagse Veste 1
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βούλευσε επίσης το Κολλέγιο και το Γενικό Διευθυντή 

Διοικητικών Υπηρεσιών σε ζητήματα που σχετίζονταν με 

την ασφάλεια του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Διαχείριση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός της Eurojust για το 2008 ανήλθε 

στο ποσό των € 24,8 εκατομμυρίων. Επίσης από τη 

χρήση του 2007 μεταφέρθηκαν € 420 000, για το έργο 

που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα AGIS και 

αφορούσε το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων, ενώ 

εκτελέστηκαν € 3,1 εκατ. της μεταφοράς από την προ-

ηγούμενη χρήση. Η Eurojust εκτέλεσε επίσης το 97 % 

των δεσμεύσεών της από τον επιχειρησιακό προϋπολο-

γισμό και μείωσε αισθητά τη μεταφορά υπολοίπων στη 

χρήση του 2009, εκτελώντας το 85 % των πιστώσεων 

πληρωμών της. Η Eurojust, το Σεπτέμβριο του 2008 

έλαβε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αυξάνοντας τον 

αρχικό προϋπολογισμό των € 20 εκατ. κατά € 4,8 εκατ., 

κατόπιν αιτήματος για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμέ-

νου να καλυφθούν τα έξοδα του δεύτερου κτιρίου της, 

από το τέλος Νοεμβρίου 2008. 

Κατά τη διάρκεια του 2008 έγιναν συνολικά 6 500 περί-

που συναλλαγές. Η Eurojust τον Ιούλιο το 2008 έκλεισε 

το έργο E-POC III που χρηματοδοτήθηκε από το πρό-

γραμμα AGIS και τον Οκτώβριο του 2008 υπέβαλε την 

τελική της έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Eurojust 

αιτήθηκε για χρηματοδότηση του E-POC IV (με συνολικό 

προϋπολογισμό € 1 999 234, στον οποίο έχει ζητηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει κατά 70 %), 

για χρηματοδότηση των Κοινών Ομάδων ‘Ερευνας μέσω 

του Προγράμματος Ποινικής Δικαιοσύνης (με συνολικό 

προϋπολογισμό € 316 473 στον οποίο έχει ζητηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει κατά 95 %). Οι 

παραπάνω χρηματοδοτήσεις αναμένεται να πραγματο-

ποιηθούν κατά την περίοδο 2009-2010. 

Η Eurojust εφάρμοσε ένα σύστημα για τη διαχείριση 

αποθεμάτων μέσω του προγράμματος ABAC, που απο-

τελεί το λογιστικό σύστημα της ΕΕ. Το σύστημα δια-

χείρισης αποθεμάτων άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη 

του 2008. Ενώ το σύστημα αυτό συμπληρώνει τη ροή 

των συναλλαγών σε σχέση με τα περιουσιακά στοι-

χεία, ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Οικονομικού Κανονισμού αναφορικά με τη διαχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οικονομικός Κανονισμός της Eurojust 

αναθεωρήθηκε και εστάλη για έγκριση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στο τέλος του 2008. Όπως και τα προηγούμε-

να χρόνια, οι λογαριασμοί της Eurojust ελέγθηκαν από 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Όργανο και έλαβαν βεβαίωση 

για την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους. 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατά το 2008, η Μονάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερα κύρια 

ζητήματα: την υιοθέτηση αρκετών κανονισμών που 

εφαρμόζονται για την ενίσχυση της Πολιτικής για το 

προσωπικό της Eurojust, την προετοιμασία της πρώτης 

διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων, την ολοκλή-

ρωση του Σχεδίου Καθιέρωσης και την υιοθέτηση ενός 

σχεδίου εταιρικής εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του 

αριθμού του εποχικού προσωπικού της Eurojust, ανακοι-

νώθηκαν 58 νέες θέσεις εργασίες, παρελήφθησαν 2 564 

αιτήσεις, εστάλησαν 441 προσκλήσεις για συνεντεύξεις, 

διενεργήθηκαν 351 συνεντεύξεις και έγιναν 55 νέες 

προσλήψεις. Κατά το τέλος του 2008 η Eurojust απα-

σχολούσε 172 στελέχη. 

Κατά τη διάρκεια του 2008, η Μονάδα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού προέβη σε σημαντικές αναδιορ-

γανώσεις για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών και για 

την ανάγκη μείωσης του εποχικού της προσωπικού.

Νέες Λειτουργίες και Υποδομές 

Το 2008 εγκαταστάθηκε στα Κράτη-Μέλη ένα ασφαλές 

σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την 

αποστολή πληροφόρησης σχετιζόμενης με υποθέσεις, 

μεταξύ Εθνικών Μελών και των εθνικών τους αρχών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (CMS) βελτιώθηκε 

από τα αποτελέσματα του Προγράμματος E-POC III, 

το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπό το σχέδιο AGIS. Επίσης, η Eurojust χρη-

ματοδότησε την εφαρμογή μίας σειράς περαιτέρω βελτι-

ώσεων και επένδυσε σημαντικά σε ανθρώπινους πόρους 

για τη διαδικασία αυτή. To αποτέλεσμα είναι μία σημαντι-

κή αναβάθμιση, η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στο 2009.

Σημειώθηκε επίσης περαιτέρω βελτίωση στην υποδομή 

τηλεδιασκέψεων. Η Eurojust μπορεί να λειτουργήσει 

ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών τεχνικών συστημάτων 
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των Κρατών-Μελών. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει πλέον 
και στην υποδομή των εγκαταστάσεων για συναντήσεις 
της Eurojust, η οποία υποστηρίζεται και από ταυτόχρονη 
διερμηνεία των τηλεδιασκέψεων.

Η συνεχής και σωστή πρόσβαση και χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) είναι πολύ σημαντική 
για τη διαχείριση των υποθέσεων της Eurojust, για τη 
συνεργασία και για τις συντονιστικές ενέργειες. Κατά την 
περίοδο από το Δεκέμβριο του 2007 έως το Δεκέμβριο 
του 2008, έγιναν συνολικά 229 ερωτήματα στο σύστημα 
από πλευράς Εθνικών Γραφείων στη Eurojust. Ανάμεσα 
στα θετικά αποτελέσματα των ερωτημάτων αυτών ήταν 
πως αρκετά Εθνικά Γραφεία ανέφεραν ότι η επιχειρη-
σιακή πληροφόρηση που παρέχεται ελέγχεται στο SIS 
και ως αποτέλεσμα η διασταύρωση με τις εθνικές αρχές 
έχει επιβεβαιώσει κάποιες επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο. 
Η σχετική πληροφόρηση που δόθηκε στις εθνικές αρχές 
από αυτά τα Γραφεία διευκόλυνε για παράδειγμα, την 
ανακάλυψη και περαιτέρω τη σύλληψη στόχων ορισμέ-
νων Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης. Επιπρόσθτεα, 
το SIS παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για υποθέσεις, 
σχετικά με τις οποίες είχαν εκδοθεί δύο ή περισσότερα 
ΕΕΣ εναντίον του ίδιου στόχου. Οι πληροφορίες αυτές 
ήταν πολύ χρήσιμες ως υποστήριξη σε αποφάσεις δικα-
στηρίων σχετικά με το ποιο ΕΕΣ έπρεπε να εφαρμοστεί. 

Ακόμα, το SIS είναι πολύ χρήσιμο στη διεξαγωγή μιας 
γρήγορης έρευνας, χωρίς την ανάγκη υποβολής πιο επί-
σημων αιτημάτων σε άλλα Εθνικά Μέλη. 

Δημόσια Πρόσβαση σε Έγγραφα

Το Άρθρο 2(1) της Απόφασης για τη Θέσπιση Κανονισμών 
σχετικά με τη Δημόσια Πρόσβαση στα Έγγραφά της 
Eurojust που υιοθετήθηκε από το Κολλέγιο στις 13 
Ιουλίου 2004 αναφέρει: «κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δια-
μένει ή διατηρεί την εταιρική του έδρα σε ένα Κράτος-
Μέλος, δικαιούται να έχει πρόσβαση στα έγγραφα της 
Eurojust».

Κατά το 2008, η Eurojust δεν έλαβε σαφή αιτήματα για 
πρόσβαση στα έγγραφα, όμως έλαβε ένα αίτημα για 
διοικητικές πληροφορίες που αφορούσαν προσωπικά 
δεδομένα. Συνεπώς, η Eurojust εφάρμοσε τις διατάξεις 
της για πρόσβαση σε έγγραφα και τους κανονισμούς 
της για την προστασία δεδομένων. Σε μια απόπειρα να 
βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα διιστάμενα 
συμφέροντα των δύο μερών, η Eurojust επέτρεψε μερι-
κή πρόσβαση στον αιτούντα.
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Οι Επικεφαλείς Μονάδων της Eurojust (από αριστερά προς τα δεξιά): κα Diana Alonso Blas, Υπεύθυνη Προστασίας 

Δεδομένων, κ. Pavel Golοb, προσωρινά Επικεφαλής Μονάδας Ασφάλειας, Διαχείρισης Κτιρίων, Γενικών Υπηρεσιών και 

Εκδηλώσεων, κα Andrea Toth, προσωρινά Επικεφαλής Μονάδας Χρηματοοικονομικών, κ. Jacques Vos, προσωρινός 

Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Catherine Deboyser, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας, κ. Jon Broughton, 

Επικεφαλής Μονάδας Πληροφορικής, κα Fátima Martins, Γραμματεία ΕΔΔ, κα Carla Garcia Bello, Γραμματέας 

Κολλεγίου, κ. Joannes Thuy, Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου, κα Yke Vranken Peeters, προσωρινά Επικεφαλής Μονάδας 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Διοικητικό Προσωπικό της Eurojust

Μάρτιος 2009
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4 	 Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ 	 Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο κα Επιτροπή

Η Eurojust διατήρησε στενές σχέσεις συνεργασίας με 

τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Δύο συναντήσεις 

πραγματοποίηθηκαν στα γραφεία της Eurojust με την 

Προεδρία της ΕΕ (Τρόικα), τη Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου και την Επιτροπή. Οι συζητήσεις αφορούσαν 

στην προετοιμασία εφαρμογής της Νέας Απόφασης για 

τη Eurojust. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 

στη συνάντηση του Κολλεγίου αναφορικά με την επίδρα-

ση της Νέας Απόφασης στην Ενίσχυση της Eurojust. 

Η Eurojust συμμετέχει τακτικά ως παρατηρητής στην 

Πολυτομεακή Ομάδα για το Οργανωμένο Έγκλημα 

(MDG), στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για 

την Επεξεργασία Νομικών Δεδομένων (E-Justice) και 

στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά. 

Η Eurojust προσκαλείται ειδικά (ad hoc) σε συνα-

ντήσεις της Επιτροπής του Άρθρου 36 (CATS), της 

Ομάδας Εργασίας για τη Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα 

(COPEN), συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων της 

Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων COPEN-EAW, της 

Ομάδας Εργασίας Τελωνειακής Συνεργασίας (CCWP) και 

της Ομάδας Εργασίας ενάντια στην Τρομοκρατία.

Εταίροι από την ΕΕ

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο 

Κατά το 2008, δύο πολύ σημαντικά γεγονότα αφορού-

σαν το ΕΔΔ. Στις 16 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο 

υιοθέτησε την Απόφαση 2008/976/ΔΕΥ για το ΕΔΔ. Η 

Απόφαση ενίσχυσε τη δομή του ΕΔΔ και τη συμπληρω-

ματικότητά του σε σχέση με τη Eurojust.

H Εurojust παραβρέθηκε στη δέκατη επέτειο του ΕΔΔ, 

όπου ως επίσημο έγγραφο υιοθετήθηκε η Δήλωση της 

Madeira. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΔΔ είναι 

η ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Eurojust και άλλους 

οργανισμούς.

Στις 27 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνά-

ντηση με τη συμμετοχή των Συντονιστών του ΕΔΔ και 

του Κολλεγίου της Eurojust. Σκοπός της συνάντησης 

ήταν η έναρξη ανεπίσημων συζητήσεων για το κοινό 

μέλλον του ΕΔΔ και της Eurojust εν όψει των προ-

σεχών Αποφάσεων του Συμβουλίου για την Ενίσχυση 

της Eurojust και για το ΕΔΔ, για τη θεσμοθέτηση 

ενός Εθνικού Συντονιστικού Συστήματος της Eurojust 

(ENCS) στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και για τις κοινές αρμο-

διότητες των δύο οργανισμών.

Europol

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην επιχειρησιακή και 

στρατηγική συνεργασία με τη Europol. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών ενισχύθηκε μέσω ενός ασφα-

λούς καναλιού που δημιουργήθηκε. Μετά την υπογραφή 

του Μνημονίου Συνεννόησης για την Ισοδυναμία τους, 

στις 29 Σεπτεμβρίου 2008, ξεκίνησε η λειτουργία της 

ασφαλούς σύνδεσης επικοινωνίας μεταξύ της Eurojust 

και της Europol. H Εurojust, κατά τη διάρκεια του 2008, 

έλαβε 140 μηνύματα από τη Europol μέσω της ασφαλούς 

σύνδεσης. Η επιχειρησιακή αξία της ασφαλούς σύνδεσης 

θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, εάν άρονταν οι περιορισμοί 

χρήσης της από τα Εθνικά Γραφεία στη Eurojust και από 

τα γραφεία των συνδέσμων της Europol.

H Εurojust και η Europol συνέχισαν να δουλεύουν από 

κοινού σε διάφορα έργα αναφορικά με τις ΚΟΕ (για 

περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο των ΚΟΕ, βλ. 

ενότητα «Κοινές Ομάδες Έρευνας», Κεφάλαιο 2). 

Η Eurojust συμμετείχε σε έξι ακόμα Αναλυτικούς 

Φακέλους Εργασίας της Europol, αυξάνοντας τη συμ-

μετοχή της σε 12 Φακέλους συνολικά. Η εξέλιξη αυτή 

είναι ενθαρρυντική και θα ήταν ωφέλιμο για τη Eurojust 

να συμμετέχει σε όλους τους Αναλυτικούς Φακέλους 

Εργασίας της Europol, προκειμένου να ενισχυθεί η απο-

τελεσματική συνεργασία. Για την υποβοήθηση των πρα-

κτικών όρων συνεργασίας, δημιουργήθηκε ένα έγγραφο 

που ονομάστηκε «Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) για τη 

Συμμετοχή στους Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας», 

το οποίο συμφωνήθηκε από τη Eurojust και τη Europol. 

Το έγγραφο αυτό αποσαφηνίζει τα όρια/τον κύκλο της 

συνεργασίας και τις παραμέτρους της ανταλλαγής πλη-

ροφοριών, ενώ προσδιορίζει την προστιθέμενη αξία της 

συμμετοχής της Eurojust.

Η Eurojust συνέχισε να αναπτύσσει τη συνεργασία της 

με τη Europol στη διαχείριση των υποθέσεων. Συνολικά, 

η Eurojust ενέπλεξε τη Europol σε 30 υποθέσεις κατά το 

2008, με αποτέλεσμα να γίνουν ορισμένες πετυχημένες 

και από κοινού συντονισμένες επιχειρήσεις στα Κράτη-
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Μέλη, και συγκεκριμένα η εξάρθρωση δικτύων λαθρο-
μετανάστευσης. Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την 
επιχείρηση «Trufas», εκπρόσωποι της Eurojust και της 
Europol συνεργάστηκαν στο πεδίο των επιχειρήσεων 
στο εμπλεκόμενο Κράτος-Μέλος για να συντονίσουν 
την αστυνομική και δικαστική δράση (βλ. Υπόθεση 5η, 
Κεφάλαιο 2). 

Η συνεισφορά της Eurojust στην «Αξιολόγηση των 
Απειλών του Οργανωμένου Εγκλήματος» (OCTA) της 
Europol έγινε πιο επικεντρωμένα το 2008, με τη συμ-
μετοχή ενός νέου τομέα που ασχολείται με τα θέματα 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (MLA) στην καταπολέ-
μηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης η Eurojust, 
το Φεβρουάριο του 2008, οργάνωσε μια στρατηγική 
συνάντηση για τις προτεραιότητες στην «Αξιολόγηση 
των Απειλών του Οργανωμένου Εγκλήματος» και για 
τις διασυνοριακές διώξεις (βλ. Κεφάλαιο 2). Η Eurojust 
συμβούλευσε τη Europol σε ζητήματα/ερωτήματα σχε-
τικά με διασυνοριακή επιτήρηση σε δικαστικό επίπε-
δο. Η Eurojust επίσης συνέβαλε στην «Αξιολόγηση 
των Απειλών του Ρωσικού Οργανωμένου Εγκλήματος» 
(ROCTA) που εκδόθηκε από τη Europol.

Κατά τη διάρκεια του 2008 χάθηκε μία ευκαιρία. Η 
προετοιμασία της Νέας Απόφασης για τη Europol και 
οι αλλαγές στην Απόφαση για τη Eurojust προσέφεραν 
την ευκαιρία να συμπεριληφθούν στα νέα κείμενα δια-
τάξεις για τη νομική και τη δομική σχέση μεταξύ των 
δύο οργανισμών. Ωστόσο, πολιτική συμφωνία για τα 

κείμενα επιτεύχθηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 
και αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν δυνατό να εξασφαλιστεί 
ότι η Eurojust και η Europol θα συμπεριφέρονταν μεταξύ 
τους ως εταίροι προνομιακής συνεργασίας. Για το λόγο 
αυτό, μετά την έγκριση της Δήλωσης του Συμβουλίου 
τον Ιούνιο του 2008, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργα-
σίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους της Eurojust και 
της Europol, με στόχο την τροποποίηση της Συμφωνίας 
Συνεργασίας του 2004, καθώς και την περαιτέρω βελτί-
ωση της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως ανα-
φορικά με τους Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας. Και οι 
δύο οργανισμοί δούλεψαν μαζί για να παρουσιάσουν ένα 
κοινό σχέδιο κειμένου και επεξηγηματικό σημείωμα για 
την ομάδα εργασίας, μέχρι το τέλος του 2008. Ελπίζεται 
ότι η συμφωνία θα υπογραφεί το 2009.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης 

Η Eurojust υλοποίησε ένα σημαντικό στόχο για το 2008, 
υπογράφοντας στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 την πρακτική 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF). 

H πρακτική συμφωνία περιλαμβάνει τους όρους για την 
επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στη Eurojust και την 
OLAF για τον αγώνα ενάντια στην απάτη, τη διαφθορά 
και άλλα εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η συμφωνία 

Οι κύριοι Brüner και Lopes da Mota κατά την υπογραφή της πρακτικής συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στη  

Eurojust και την OLAF.
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επίσης προωθεί τη στενότερη και πιο ενισχυμένη συνερ-

γασία, ενώ παρέχει διατάξεις για την ανταλλαγή γενικών 

και προσωπικών στοιχείων.

Ελπίζεται ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει κίνητρο 

για μια αποτελεσματικότερη συνεργασία σε επιχειρησι-

ακές υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος. Δεν πρέπει να 

χάνεται καμία ευκαιρία για την αντιμετώπιση των εμπο-

δίων συνεργασίας σε εθνικό ή θεσμικό επίπεδο.

Η Eurojust συναντήθηκε τέσσερις φορές κατά το 2008 

με τους ομολόγους της από την OLAF και σημείωσε 

σταθερή πρόοδο στην εύρεση πρακτικών τρόπων για τη 

βελτίωση της συνεργασίας. 

Τέσσερις εκπαιδευτικές επισκέψεις ανταλλαγής πληρο-

φοριών πραγματοποιήθηκαν, κατά τις οποίες βελτιώθηκε 

το επίπεδο κατανόησης των καθηκόντων και των στόχων 

κάθε οργανισμού, καθώς και των τομέων για περαιτέρω 

συνεργασία. Η OLAF συμμετείχε σε πέντε υποθέσεις και 

παρακολούθησε τρεις συντονιστικές συναντήσεις στη 

Eurojust και μία σε ένα Κράτος-Μέλος.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, ο Πρόεδρος της 

Eurojust και ο Γενικός Διευθυντής της OLAF συναντήθη-

καν δύο φορές μέσα στο 2008 και συζήτησαν την πορεία 

των κοινών στόχων.

Η Eurojust και η OLAF οργάνωσαν από κοινού ένα 

συνέδριο για τη διεθνή διάσταση της απάτης και της δια-

φθοράς. Το συνέδριο έλαβε χώρα στη Χάγη στις 3 και 4 

Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες ήταν εισαγγελείς, δικαστές 

και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις αρμόδιες εθνι-

κές αρχές όλων των Κρατών-Μελών, καθώς επίσης και 

εισαγγελείς-σύνδεσμοι από τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία.

Δικαστές-Σύνδεσμοι

Η Eurojust συνεχίζει την πολιτική της για την ενθάρρυν-

ση των επαφών με δικαστές-συνδέσμους σε επιχειρησι-

ακό επίπεδο.  

Αρκετές συντονιστικές συναντήσεις που οργανώθη-

καν από τη Eurojust, είχαν τη συμμετοχή δικαστών-

συνδέσμων, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα 

αποτελέσματα σε υποθέσεις με εμπλοκή περισσότερων 

από δύο χωρών. Η εμπειρία της Eurojust δείχνει ότι σε 

πολλές υποθέσεις, οι δικαστές-σύνδεσμοι που αποσπά-

στηκαν σε τρίτες Χώρες από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, 

μπορούσαν να βοηθήσουν στο επιχειρησιακό έργο.

Δίκτυα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008 υπεγράφη Μνημόνιο 
Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής 
Εκπαίδευσης. Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανι-
σμών, κάνοντας δυνατές τις αποσπάσεις στη Eurojust, 
για ασκούμενους ή εκπαιδευόμενους δικαστές και εισαγ-
γελείς από τα Κράτη-Μέλη, ώστε οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες, τις 
λειτουργίες και τις δραστηριότητες της Eurojust. Επίσης 
είναι δυνατό να διερευνηθούν και άλλες πιθανές μορφές 
συνεργασίας αναφορικά με τη δικαστική εκπαίδευση.

Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας 

Κάθε χρόνο, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργα-
νώνει μια συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου σημείων 
επαφής σχετικά με άτομα υπεύθυνα για γενοκτονία, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα 
πολέμου, το αποκαλούμενο «Δίκτυο Γενοκτονίας», το 
οποίο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της Απόφασης του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002. 

Οι συναντήσεις αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από το 
2004 στα γραφεία της Eurojust, με την παρουσία αντι-
προσώπων από τα Κράτη-Μέλη, από το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ICC), από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), από το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, από τη Eurojust, από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Γραμματεία του 
Συμβουλίου και από την Interpol.

Η Eurojust φιλοξένησε την πέμπτη συνάντηση του 
Δικτύου κατά της Γενοκτονίας στις 17 και 18 Μαρτίου 
2008. Κατά τη συνάντηση αυτή, στο πλαίσιο των συζη-
τήσεων για τη Νέα Απόφαση για τη Eurojust, έγιναν 
συζητήσεις για τη θέση της Γραμματείας του Δικτύου 
κατά της Γενοκτονίας.

Διεθνείς Οργανισμοί και Όργανα

Eurojustice  

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Eurojust συμμετείχε 
στην ετήσια Διάσκεψη της Eurojustice, που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 
στο Εδιμβούργο. Η Διάσκεψη πρότεινε τη δημιουργία 
ενός φόρουμ για τους γενικούς εισαγγελείς και τους επι-
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κεφαλής διωκτικών αρχών των Κρατών-Μελών της ΕΕ, 

και ευχαρίστησε τη Eurojust που συμφώνησε να παρέχει 

την υποστήριξή της στην οργάνωση των συναντήσεων 

αυτού του φόρουμ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η 

Eurojustice θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτούς που 

δημιουργούν τις πολιτικές μια ευρύτερη βάση για τον 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των κοινών τάσε-

ων στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης στην ΕΕ. 

IberRed

H ΙberRed (La Red Iberoamericana de Cooperación 

Judicial) αποτελεί ένα δίκτυο σημείων επαφής δικαστι-

κής συνεργασίας στις χώρες της Κεντρικής και Νότιας 

Αμερικής και είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της 

Eurojust στο χειρισμό του διασυνοριακού εγκλήματος.

Τον Ιούνιο του 2007, η Eurojust συμφώνησε με εκπρο-

σώπους της IberRed να διαπραγματευτούν την υπογρα-

φή ενός Μνημονίου Συνεννόησης. Το 2008, οι διαπραγ-

ματεύσεις συνεχίστηκαν και τώρα βρίσκονται σε τελικό 

στάδιο. Το Μνημόνιο Συνεννόησης με την IberRed θα 

είναι ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση των σχέσε-

ων με όλες τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, 

καθώς το προσχέδιο του Μνημονίου προνοεί, μεταξύ 

άλλων, για τη διευκόλυνση των απ’ ευθείας επαφών, 

την ανταλλαγή εμπειριών, την ανταλλαγή μη επιχειρη-

σιακών πληροφοριών και τη συμμετοχή σε στρατηγικές 

συναντήσεις. Το 2008, έξι υποθέσεις που περιελάμβαναν 

χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής παραπέμφθη-

καν στο Κολλέγιο της Eurojust. 

Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων 

Η Eurojust είναι θεσμικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης 

Εισαγγελέων (IAP), μιας παγκόσμιας κοινότητας που 

αποτελείται από εισαγγελείς περισσοτέρων από 130 

χωρών παγκοσμίως. 

Στο πλαίσιο του 8ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Διεθνούς 

Ένωσης Εισαγγελέων κατά του εγκλήματος, που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Χάγη, μια ομάδα 50 εισαγγελέων, 

δικαστών και συμβούλων επισκέφτηκε τη Eurojust 

στις 13 Μαρτίου, για να ενημερωθούν καλύτερα για το 

συντονισμό των ερευνών και των διώξεων σε επίπεδο 

ΕΕ. 

Η Eurojust συμμετείχε επίσης στο 13ο Συνέδριο 

της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων με θέμα «Νέες 

Τεχνολογίες στο Έγλημα και στις Διώξεις: Προκλήσεις 

και Ευκαιρίες», και στη γενική συνάντηση, που πραγμα-

τοποιήθηκαν μαζί στη Σιγκαπούρη από τις 27 έως τις 31 

Αυγούστου. Η Eurojust προέδρευε του εργαστηρίου για 

τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας στο έγκλημα στον κυβερ-

νοχώρο και είχε την ευκαιρία να ενισχύσει τις επαφές και 

τα δίκτυα με διωκτικές αρχές από διάφορες χώρες, για 

την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων είναι ο 

François Falletti, ο οποίος είχε διατελέσει Εθνικό Μέλος 

της Γαλλίας στη Eurojust, από την 1η Σεπτεμβρίου 2004 

έως την 31η Ιουλίου 2008.

Τρίτες Χώρες

Είναι σημαντική η συνεργασία της Eurojust με γειτονικά 

κράτη και με άλλους εταίρους από όλον τον κόσμο, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το 

2008, μια από τις προτεραιότητες της Eurojust ήταν και 

πάλι η ανάπτυξη δεσμών με χώρες εκτός ΕΕ. 

Σημεία Επαφής

Το 2008 η Eurojust είχε 31 σημεία επαφής σε 23 χώρες 

που δεν είναι Κράτη-Μέλη και συνεργάστηκε τακτικά με 

αυτά για υποθέσεις που αφορούσαν χώρες εκτός ΕΕ. 

Η Eurojust διαθέτει σημεία επαφής στις εξής χώρες: 

Αλβανία, Αργεντινή, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Καναδά, 

Κροατία, Αίγυπτο, FYROM, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, 

Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, 

Νορβηγία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, 

Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ουκρανία και ΗΠΑ. 

Συμφωνίες Συνεργασίας

Νορβηγία 

Στις 28 Απριλίου 2005 υπεγράφη συμφωνία συνεργασί-

ας με το Βασίλειο της Νορβηγίας.

Ένας Νορβηγός Εισαγγελέας-Σύνδεσμος έχει τοποθε-

τηθεί στη Eurojust και συμμετέχει τακτικά στο έργο 

της και σε υποθέσεις που αφορούν τη Νορβηγία. Το 

2008 ο Νορβηγός Εισαγγελέας-Σύνδεσμος ενέγραψε 

30 υποθέσεις, από τις οποίες οι 29 ήταν επιχειρησιακές. 

Ο Νορβηγός Εισαγγελέας-Σύνδεσμος οργάνωσε πέντε 

συντονιστικές συναντήσεις και παρακολούθησε επτά. Η 

Νορβηγία δέχτηκε αιτήματα ως χώρα σε 24 υποθέσεις.

Ισλανδία

Στις 2 Δεκεμβρίου 2005 υπεγράφη συμφωνία με τη 

Δημοκρατία της Ισλανδίας. Το 2008, η Eurojust χειρί-

στηκε δύο υποθέσεις με εμπλοκή της Ισλανδίας. Καθώς 
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στη Eurojust δεν υπάρχει Εισαγγελέας-Σύνδεσμος από 

την Ισλανδία, η συνεργασία συνεχίζεται μέσω των 

Σημείων Επαφής.

ΗΠΑ

Από το Νοέμβριο του 2006, μήνα κατά τον οποίο υπε-

γράφη η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Eurojust, η 

συνεργασία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Όταν η συμφω-

νία τέθηκε σε ισχύ, τον Ιανουάριο του 2007, οι αρχές 

των ΗΠΑ απέσπασαν έναν Εισαγγελέα-Σύνδεσμο στη 

Eurojust. Η απόσπαση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

για την εντατική συνεργασία μεταξύ της Eurojust και 

των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2008, οι ΗΠΑ 

ενεπλάκησαν σε 27 υποθέσεις και παρακολούθησαν 11 

συντονιστικές συναντήσεις. Ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος 

των ΗΠΑ δεν ενέγραψε καμία υπόθεση το 2008.

Με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις 

αρχές των ΗΠΑ και τη Eurojust, καθώς και ανάμεσα 

στις πρώτες με τις εθνικές αρχές των Κρατών-Μελών, η 

Eurojust μαζί με τις ΗΠΑ και την Επιτροπή, οργάνωσαν 

ένα σεμινάριο το Νοέμβριο του 2008 για την εφαρμογή 

των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την 

αμοιβαία δικαστική συνδρομή και την έκδοση. Το σεμι-

νάριο παρακολούθησαν υψηλόβαθμοι συμμετέχοντες 

από τις αρχές των ΗΠΑ καθώς και από τις κεντρικές και 

δικαστικές αρχές των Κρατών-Μελών. Οι στόχοι του 

σεμιναρίου ήταν η βελτίωση των επιπέδων κατανόησης 

των ιδιομορφιών των νομικών συστημάτων των ΗΠΑ και 

των Κρατών-Μελών και η αντιμετώπιση των εμποδίων 

που υπάρχουν στην πρακτική συνεργασία.

Κροατία

Μετά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα κατά το 

2007, η Eurojust κατέληξε σε συμφωνία με την Κροατία, 

η οποία μάλιστα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 9 Νοεμβρίου 
2007. Η συμφωνία, που δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ, 
παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα απόσπασης ενός 
Κροάτη εισαγγελέα-συνδέσμου στη Eurojust. Κατά το 
2008 παραπέμφθηκαν τέσσερις υποθέσεις στο Κολλέγιο, 
με εμπλεκόμενη χώρα την Κροατία.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν και τα δύο μέρη ανα-
κοινώσουν γραπτώς το ένα στο άλλο ότι όλες οι εσωτε-
ρικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Ελβετία

Μετά τη συναίνεση της Eλβετίας το 2006 να ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις με τη Eurojust για τη σύναψη μιας 
συμφωνίας συνεργασίας, επίσημες διαπραγματεύσεις 
διεξήχθησαν το 2007 και το 2008. Η συμφωνία υπεγρά-
φη στις 27 Νοεμβρίου 2008 και παρέχει, μεταξύ άλλων, 
τη δυνατότητα απόσπασης ενός Ελβετού εισαγγελέα-
συνδέσμου στη Eurojust. Μέχρι τώρα, η συνεργασία με 
την Ελβετία συνεχίζεται μέσω σημείων επαφής. Το 2008, 
η Ελβετία ενεπλάκη σε 26 υποθέσεις και συμμετείχε σε 
10 συντονιστικές συναντήσεις. 

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο μέρη ανακοι-
νώσουν γραπτώς το ένα στο άλλο ότι όλες οι εσωτερικές 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν στη 
λίστα προτεραιοτήτων της Eurojust για συμφωνίες μέσα 
στο 2008. Μετά την καθιέρωση νομοθεσίας για την προ-
στασία δεδομένων από τη χώρα αυτή, ξεκίνησαν οι δια-
πραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 

Τελετές υπογραφής των συμφωνιών συνεργασίας με την Ελβετία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας.
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του 2008. Η συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη στις 28 
Νοεμβρίου 2008. Η συμφωνία παρέχει μεταξύ άλλων τη 
δυνατότητα απόσπασης ενός εισαγγελέα-συνδέσμου στη 
Eurojust.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα δύο μέρη ανακοι-
νώσουν γραπτώς το ένα στο άλλο ότι όλες οι εσωτερικές 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Ρωσική Ομοσπονδία

Μετά από δύο γύρους διαπραγματεύσεων το 2006, το 
2008 συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών 
τον Ιούλιο του 2008, συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητή-
ματα που εκκρεμούν λόγω διαφορών στα νομικά συστή-
ματα. Ορισμένα σοβαρά θέματα παραμένουν άλυτα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιλυθούν τα εκκρε-
μή ζητήματα. 

Ουκρανία

Οι διαπραγματεύσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει, δεν 
μπόρεσαν προχωρήσουν λόγω άλυτων ζητημάτων που 
σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Μόλις σημει-
ωθεί η απαραίτητη πρόοδος, οι διαπραγματεύσεις θα 
συνεχιστούν.

Άλλες Τρίτες Χώρες

Κατά τη διάρκεια του 2008, η Eurojust συνέχισε την 

ανάπτυξη των σχέσεών της με άλλες χώρες, ειδικά των 

δυτικών Βαλκανίων, ενώ συνείσφερε σε εν εξελίξει 

περιφερειακά προγράμματα της ΕΕ και σε πρωτοβουλίες 

στην περιοχή αυτή. Η Eurojust ακόμη φιλοξένησε μια 

σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων από εκπροσώπους 

χωρών από όλο τον κόσμο. Εν όψει της έναρξης επί-

σημων διαπραγματεύσεων για συμφωνίες συνεργασίας, 

αντιπροσωπείες από τις παρακάτω χώρες πραγματοποί-

ησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Eurojust: Μολδαβία, 

Μαυροβούνιο, Ισραήλ, Λιχτεστάιν και Πράσινο Ακρωτήρι 

(Cape Verde). Για το 2009 έχουν συζητηθεί και προγραμ-

ματιστεί εκπαιδευτικές επισκέψεις αντιπροσωπειών από 

τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Αζερμπαϊτζάν. 

Το 2008, η Eurojust υποδέχτηκε εισαγγελείς από την 

Κορέα και την Ουκρανία, οι οποίοι ήρθαν στη Eurojust 

για μεγαλύτερο διάστημα, ώστε να μάθουν περισσότερα 

για τη Eurojust και το έργο της. Το Νοέμβριο του 2008, 

η Eurojust πραγματοποίησε μια τακτική συνάντηση με 

τις χώρες της Μεσογείου-MEDA (Αλγερία, Αίγυπτος, 

Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακές 

Περιοχές, Συρία και Τυνησία), για τη βελτίωση της 

δικαστικής συνεργασίας και για την ενθάρρυνση των 

χωρών αυτών (MEDA) να ορίσουν σημεία επαφής για 

τη Eurojust. 

Δέκατη επέτειος από την ίδρυση του ΕΔΔ στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.
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5 	 Η 	 Ν Ε Α 	 Α Π Ο Φ Α Σ Η 	 Γ Ι Α 	 Τ Η 	 E U R O J U S T

Στις 16 Δκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο Υπουργών υιο-

θέτησε την Απόφαση για την Ενίσχυση της Eurojust και 

τροποποίησε την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ με την οποία 

καθιερώθηκε η Eurojust, με στόχο την ενίσχυση του 

αγώνα ενάντια στο σοβαρό έγκλημα.  

Δείχνοντας έντονη υποστήριξη στη Eurojust και εμπλέκο-

ντάς την ως παρατηρητή στις συζητήσεις, το Συμβούλιο 

διαπραγματεύτηκε τη Νέα Απόφαση σε λιγότερο από ένα 

χρόνο, στη συνέχεια πρωτοβουλίας μιας ομάδας δεκα-

τεσσάρων Κρατών-Μελών, στις αρχές της Προεδρίας 

της Σλοβενίας, τον Ιανουάριο του 2008. Η πρόταση 

ακολούθησε ύστερα από λεπτομερείς συζητήσεις για το 

μέλλον της Eurojust που είχαν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 

του 2006 στο σεμινάριο της Βιέννης και συνεχίστηκαν το 

2007 με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της 

Eurojust και του ΕΔΔ και με το συνέδριο της Λισαβόνας. 

Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να φέρουν τον εθνικό τους 

νόμο σε συμφωνία με τη Νέα Απόφαση για τη Eurojust 

όχι αργότερα από δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή της 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Με στόχο να ενθαρ-

ρύνει την έγκαιρη εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη 

και να συντονίσει την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, η 

Eurojust μαζί με τις Προεδρίες της ΕΕ, τη Γραμματεία του 

Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε να 

δουλεύει για την προετοιμασία ενός Σχεδίου Εφαρμογής 

κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008. 

Η νέα Απόφαση για τη Eurojust καθορίζει πέντε βασικούς 

τομείς για την ενίσχυση του ρόλου και των δυνατοτήτων 

της Eurojust.  

1.  Βελτίωση των Επιχειρησιακών Δυνατοτήτων της 

Eurojust

H θέση των Εθνικών Μελών ενισχύεται. Η θητεία ενός 

Εθνικού Μέλους θα διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια 

και θα μπορεί να ανανεώνεται. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αποτελε-

σματική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της 

Eurojust, ο συνήθης τόπος εργασίας των Εθνικών Μελών 

θα είναι η έδρα της Eurojust και τα Εθνικά Μέλη θα υπο-

στηρίζονται από έναν Αναπληρωτή και από ένα δεύτερο 

άτομο ως Βοηθό.  

Θα πρέπει να καθιερωθεί συνεχής επιφυλακή συντονι-

σμού (On-Call Coordination — OCC), ικανή να λαμβάνει 

και να διεκπεραιώνει αιτήματα για δικαστική συνεργασία 

ανά πάσα στιγμή. 

2. Ενίσχυση των Εξουσιών της Eurojust

Οι αρμοδιότητες της Eurojust θα αυξηθούν. Τα Εθνικά 

Μέλη που ενεργούν εκ μέρους της Eurojust, έχουν 

το δικαίωμα να ζητούν από τις εθνικές τους αρχές να 

λαμβάνουν ειδικά ερευνητικά μέτρα και/ή οποιοδήποτε 

άλλο μέτρο που να δικαιολογείται από τους σκοπούς της 

έρευνας ή της δίωξης. 

Η Eurojust ενεργώντας ως Κολλέγιο (Συλλογικό 

Όργανο), έχει τη δύναμη να εκδίδει γραπτές μη δεσμευ-

τικές γνώμες για την επίλυση υποθέσεων συγκρούσεων 

δικαιοδοσίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επαναλαμβανόμενες αρνήσεις ή δυσκολίες που σχετίζο-
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νται με την εκτέλεση αιτημάτων για δικαστική συνερ-

γασία αναφέρονται στη Eurojust, ακόμα και αναφορικά 

με εργαλεία που καθιστούν εφαρμοστέα την αρχή της 

αμοιβαίας αναγνώρισης.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο επίπεδο 

εξουσιών για τα Εθνικά Μέλη, νέες διατάξεις ορίζουν τις 

εξουσίες που παρέχονται στα Εθνικά Μέλη για την ιδιό-

τητά τους τους ως εθνικές αρχές.

Θα έχουν (τα Εθνικά Μέλη) κατ’ ελάχιστον την εξου-

σία να λαμβάνουν, να μεταδίδουν, να διευκολύνουν, 

να παρακολουθούν και να παρέχουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αιτημάτων για 

δικαστική συνεργασία. 

Θα έχουν το δικαίωμα να ασκούν, ύστερα από συμφωνία 

με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις παρακάτω εξουσίες: 

έκδοση ή εκτέλεση αιτημάτων για δικαστική συνεργασία, 

παραγγελία ερευνητικών μέτρων στα αντίστοιχα Κράτη-

Μέλη που κρίθηκαν απαραίτητα σε συντονιστικές συνα-

ντήσεις που οργανώθηκαν από τη Eurojust, καθώς και 

η έγκριση και ο συντονισμός ελεγχόμενων παραδόσεων 

στα αντίστοιχα Κράτη-Μέλη. Σε επίγουσες περιπτώσεις, 

όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ή να ενημερωθεί 

η αρμόδια εθνική αρχή εγκαίρως, τα Εθνικά Μέλη έχουν 

επίσης το δικαίωμα έγκρισης και συντονισμού των ελεγ-

χόμενων παραδόσεων και εκτέλεσης αιτημάτων. 

Όταν η απόδοση των εξουσιών που γίνεται μετά από 

συμφωνία με την αρμόδια εθνική αρχή ή σε επείγουσες 

περιπτώσεις, είναι αντίθετη με συνταγματικούς κανόνες 

ή με θεμελιώδεις πλευρές του εθνικού συστήματος ποι-

νικής δικαιοσύνης, τα Εθνικά Μέλη θα είναι τουλάχιστον 

αρμόδια να υποβάλουν πρόταση στην αρμόδια εθνική 

αρχή για την άσκηση αυτών των εξουσιών.  

3. Βελτίωση της Ανταλλαγής Πληροφοριών

Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τη Eurojust 

για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται απευθείας τουλά-

χιστον τρία Κράτη-Μέλη, και για τις οποίες έχουν σταλεί 

αιτήματα για δικαστική συνεργασία σε τουλάχιστον δύο 

Κράτη-Μέλη, και για τις οποίες ισχύει μία από τις παρα-

κάτω εναλλακτικές: α) όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι υπάρχει εμπλοκή μιας εγκληματικής οργάνωσης, β) 

όταν η υπόθεση μπορεί να έχει σοβαρή διασυνοριακή 

διάσταση, ή γ) όταν το σχετικό αδίκημα είναι ένα από 

τα παρακάτω: εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλ-

λευση ανηλίκων και παιδική πορνογραφία, διακίνηση 

ναρκωτικών, διακίνηση πυροβόλων όπλων, διαφθορά, 

απάτη που θήγει τα οικονομικά συμφέροντα των ευρω-
παϊκών κοινοτήτων, και παραχάραξη του ευρώ. 

Τα Εθνικά Μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληρο-
φορίες από τις εθνικές τους αρχές για δημιουργία ΚΟΕ, 
για υποθέσεις συγκρούσεων δικαιοδοσίας, για ελεγχόμε-
νες παραδόσεις και για επαναλαμβανόμενες δυσκολίες ή 
αρνήσεις σχετικά με την εκτέλεση αιτημάτων για δικα-
στική συνεργασία.

4.  Ενίσχυση της Συνεργασίας με τις Εθνικές Αρχές και 
τα Σημεία Επαφής του ΕΔΔ

Με στόχο την ενίσχυση της εθνικής βάσης της Eurojust, 
η νέα Απόφαση περιλαμβάνει διατάξεις για την καθιέρω-
ση ενός Εθνικού Συντονιστικού Συστήματος της Eurojust 
— Eurojust National Coordination System (ENCS) για να 
εξασφαλιστεί ο συντονισμός του έργου που επιτελείται 
από τον εθνικό ανταποκριτή της Eurojust, τον εθνι-
κό ανταποκριτή για θέματα τρομοκρατίας, τον εθνικό 
ανταποκριτή του ΕΔΔ, και από μέχρι τρία άλλα σημεία 
επαφής του ΕΔΔ και από τα σημεία επαφής άλλων ευρω-
παϊκών δικτύων. 

Άλλοι στόχοι του ENCS είναι: να διασφαλίζει ότι το 
Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (CMS) λαμβάνει πλη-
ροφορίες με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο, να 
συμβάλει στην απόφαση για το εάν θα πρέπει να επιλεγεί 
η συνδρομή της Eurojust ή του ΕΔΔ για το χειρισμό μιας 
υπόθεσης, να διατηρεί στενές σχέσεις με την Εθνική 
Μονάδα της Europol και να υποστηρίζει τα Εθνικά Μέλη 
στον προσδιορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών για 
την εκτέλεση των αιτημάτων. 

5.  Ενίσχυση των Σχέσεων με Προνομιακούς Εταίρους 
και Τρίτες Χώρες

Η νέα Απόφαση παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για την ενί-
σχυση των σχέσεων ανάμεσα στη Eurojust και άλλους 
εταίρους, όπως το ΕΔΔ, η Europol, η OLAF, η Frontex, η 
SitCen και η Interpol. Eπίσης προβλέπει την ένταξη των 
Γραμματειών του Δικτύου των ΚΟΕ και του Δικτύου κατά 
της Γενοκτονίας, στο προσωπικό της Eurojust. 

Μια νέα παράμετρος είναι η δυνατότητα της Eurojust να 
αποσπάσει δικαστές-συνδέσμους σε τρίτες Χώρες, αφού 
προηγηθεί υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τις 
χώρες αυτές. 

Τέλος η Eurojust έχει το δικαίωμα να συντονίζει την 
εκτέλεση των αιτημάτων για δικαστική συνεργασία προς 
και από τρίτες Χώρες, με τη συγκατάθεση των εμπλεκό-
μενων Κρατών-Μελών.
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6 	 	Μ Ε Λ Ε Τ Η 	 Σ Τ Α 	 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 	 Τ Ο Υ	
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Την 18η Απριλίου 2008 το Συμβούλιο ΔΕΥ υιοθέτησε τα 
Συμπεράσματα για την 6η Ετήσια Έκθεση της Eurojust 
(Έγγραφο ΕΕ 8062 4 Απριλίου 2008). Επίσης, το 
Συμβούλιο καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές και τα 
έργα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους η Eurojust, 
τα Κράτη-Μέλη και άλλοι φορείς.

Παρακάτω, όπως και σε όλες τις προηγούμενες Ετήσιες 
Εκθέσεις από το 2006 και μετά, η Eurojust παραθέτει 
το σχολιασμό της δίνοντας έτσι πληροφόρηση για την 
εφαρμογή των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου και 
ειδικότερα στις βασικές κατευθύνσεις και στα έργα που 
της ανατέθηκαν. 

Θέμα	 Κατευθυντήριες	Γραμμές	
και	έργα	που	ανατέθηκαν	

στη	Eurojust

Στάδιο	Εφαρμογής	

Στατιστικά 
στοιχεία για τη 
διαχείριση των 
υποθέσεων/ 
αξιολόγηση του 
όγκου υποθέσεων 

Να εστιάσει σε υποθέσεις 
που αφορούν το σοβαρό, 
διασυνοριακό έγκλημα που 
χρειάζεται συντονισμό.

Να συμμετέχει στις συζητήσεις για 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων 
της Eurojust ως προς το 
συντονισμό των ενεργειών των 
αρμοδίων αρχών των Κρατών-
Μελών.

Η Eurojust προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις 
για την τροποποίηση της Απόφασης για τη Eurojust. Η Ομάδα 
Εργασίας COPEN επισκέφτηκε τη Eurojust κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων. Η νέα Απόφαση περιλαμβάνει βελτιώσεις στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της συνεργασίας με τις 
εθνικές αρχές και τα σημεία επαφής του ΕΔΔ, με τρόπο που ενισχύει 
την ικανότητα της Eurojust να εστιάζει και να συντoνίζει σοβαρές και 
πολυμερείς ποινικές υποθέσεις.

Να συνεχίσει την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υποθέσεων. 

Η διάκριση μεταξύ συνήθων και πολύπλοκων υποθέσεων 
διατηρήθηκε, ενώ εξήχθησαν και άλλα στατιστικά στοιχεία για 
να καταδείξουν τη φύση και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων 
(βλ. Κεφάλαιο 2). Στον Προγραμματισμό Εργασιών του 2009 έχει 
προβλεφθεί ένας κοινός Οδηγός Διαχείρισης Υποθέσεων που πιθανώς 
θα περιλαμβάνει κατευθύνσεις για την εγγραφή των ενεργειών 
διαχείρισης των υποθέσεων ως προσωρινά αρχεία στο ΣΔΥ, κάτι που 
σε γενικές γραμμές σήμερα δεν γίνεται.  

Χρήση των 
εξουσιών 
της Eurojust 
σύμφωνα με τα 
Άρθρα 6 & 7

Να συνεχίσει να έχει δυναμική 
προσέγγιση στο συντονισμό 
των ερευνών και των διώξεων, 
με στόχο την υποστήριξη των 
αρμόδιων εθνικών αρχών για την 
επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
αποτελεσμάτων.

Κατά το 2008 σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των αιτημάτων 
σύμφωνα με το Άρθρο 6(α). Ωστόσο, η Eurojust έκανε επίσημη 
χρήση των εξουσιών της σε πολύ λίγες υποθέσεις. 

Η νέα Απόφαση για τη Eurojust περιλαμβάνει βελτιώσεις στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και στην ενίσχυση των εξουσιών των 
Εθνικών Μελών και του Κολλεγίου, ενισχύοντας έτσι την πιθανότητα 
για δυναμική προσέγγιση στο συντονισμό των ερευνών και των 
διώξεων.

Η αυξημένη συμμετοχή της Eurojust στους Αναλυτικούς 
Φακέλους Εργασίας της Europol και η ενισχυμένη γενικότερα 
συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών παρέχει τη βάση για 
καλύτερη υποστήριξη των εθνικών αρχών. Οι εξουσιοδοτημένοι 
εμπειρογνώμονες της Eurojust συμμετείχαν σε επιχειρησιακές 
συναντήσεις και σε αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Οι αναλυτές 
της Europol επίσης συμμετείχαν σε συντονιστικές συναντήσεις. 
Συντονισμένες ενέργειες σε πολύπλοκες υποθέσεις έχουν 
συμφωνηθεί στα πλαίσια αρκετών επιχειρήσεων. Η δικαστική 
υποστήριξη στους Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας της Europol 
αναγνωρίστηκε ως υψίστης σημασίας για τους αντικειμενικούς 
στόχους τόσο της Eurojust όσο και της Europol. 
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Να βελτιώσει την αναλυτική 
ικανότητα για επεξεργασία 
δεδομένων με στόχο να 
διαδραματίσει δυναμικό ρόλο 
στην τόνωση της συνεργασίας και 
στο συντονισμό των ερευνών και 
των διώξεων μεταξύ των εθνικών 
δικαστικών αρχών ή άλλων 
αρμόδιων αρχών στα Κράτη-
Μέλη. 

Το ΣΔΥ επιτρέπει την ανάλυση με διασταυρώσεις για κάθε υπόθεση. 
Για να βελτιωθεί η καταχώρηση δεδομένων στο ΣΔΥ, εγκαταστάθηκε 
μια νέα έκδοση. Στόχος ενός επόμενου προγράμματος, του E-POC 
III+, είναι η βελτίωση της χρηστικότητας του λογισμικού ώστε αυτό 
να προσφέρει αυξημένη ποσότητα και βελτιωμένη ποιότητα για την 
επεξεργασία δεδομένων. Έχουν προσληφθεί νέοι βοηθοί διαχείρισης 
υποθέσεων, ενώ έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια στους χρήστες του ΣΔΥ 
για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

Η επαυξημένη συνεργασία με τη Europol καθιστά εφικτή την 
ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης που είναι συμπληρωματικές στην 
ανάλυση της Europol, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ικανότητα 
της Eurojust να εκπληρώσει το ρόλο της ως προς τη δυναμική 
κινητοποίηση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού.

Νέες λειτουργίες 
Πληροφορικής 

Να κάνει πλήρη χρήση των 
λειτουργιών πληροφορικής , όπως 
τα συστήματα τηλεδιάσκεψης 
και τις υποδομές ασφαλούς 
επικοινωνίας με τη Europol και 
τα Κράτη-Μέλη, για ανταλλαγή 
πληροφοριών και ενίσχυση της 
συνεργασίας.

Το έργο διασύνδεσης των Κρατών-Μελών επέκτεινε τη χρήση της 
υποδομής ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 
Eurojust, από τα Εθνικά Γραφεία προς τις αρχές στα Κράτη-Μέλη, 
ύστερα από ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τη Σλοβακία. Το Νοέμβριο 
του 2008, 22 Κράτη-Μέλη είχαν συνδέσεις. Αυτό το σύστημα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει την αποστολή των εγγράφων 
με ασφαλή, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η Eurojust απέκτησε τον απαραίτητο εξοπλισμό για παροχή 
εξελιγμένης τηλεδιάσκεψης. Ο εξοπλισμός έγινε διαθέσιμος σε 
όλο τον οργανισμό. Υποδομές ταυτόχρονης διερμηνείας μπορούν 
τώρα να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό 
τηλεδιάσκεψης.  

Αξιολόγηση και 
ανάλυση των 
δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται 
με τη διαχείριση 
υποθέσεων

Να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα 
για ανάλυση των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση 
υποθέσεων. 

Να διαδώσει ειδική γνώση για τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές 
και για πιθανές λύσεις ανάμεσα 
στους επαγγελματίες του χώρου.

Η συνεργασία ανάμεσα στη Eurojust και τη Europol στα 
δεδομένα ανάλυσης έχει επαυξηθεί τόσο σε στρατηγικό, όσο 
και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η βελτιωμένη εξοικείωση των δύο 
οργανισμών με τους τρόπους λειτουργίας ο ένας του άλλου, έχει 
οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της διαφορετικής εστίασης, 
και της δυνατότητας για αλληλοσυμπλήρωση στις αναφορές 
ανάλυσης από τη Eurojust και τη Europol. Οι στρατηγικές και 
επιχειρησιακές αναλύσεις της Eurojust έχουν επικεντρωθεί σε θέματα 
και εργαλεία δικαστικής συνεργασίας και σε εις βάθος εξέταση 
δικαστικών δεδομένων. Η Eurojust επί του παρόντος αναπτύσσει τα 
εργαλεία της για αξιολόγηση και τις ιδέες της για διάδοση γνώσης 
και βέλτιστης πρακτικής για τη διαχείριση υποθέσεων και τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση υποθέσεων.

Επιπρόσθετα στη διάδοση της γνώσης και της εξειδικευμένης 
εμπειρίας μέσω των συντονιστικών και τακτικών συναντήσεων που 
οργανώνονται από τη Eurojust, εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση 
της βέλτιστης πρακτικής διαδίδεται για παράδειγμα και μέσω του 
εγχειριδίου των ΚΟΕ καθώς και στα στρατηγικά συνέδρια. Η Eurojust 
οργάνωσε, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με τη Europol, μια κοινή 
στρατηγική συνάντηση με θέμα «Οι προτεραιότητες της αξιολόγησης 
απειλών αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) και οι 
διασυνοριακές διώξεις». Οι διαπιστώσεις αυτής της συνάντησης στην 
τελική έκθεση, ειδικά αφορούσαν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή 
εμπόδια στη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία. Τα συμπεράσματα 
της έκθεσης εστάλησαν στο Συμβούλιο το Μάιο του 2008.
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Να παρέχει ανάλυση στη Europol 
ως συνεισφορά στην «Αξιολόγηση 
των Απειλών του Οργανωμένου 
Εγκλήματος» (OCTA). 

Η Eurojust συνέβαλε στην αξιολόγηση απειλών αναφορικά με 
το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) της Europol με την προσθήκη 
ενός τμήματος που ειδικά χειρίζεται θέματα αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής (MLA) και βασίζεται στις διαπιστώσεις των στρατηγικών 
συναντήσεων για την αξιολόγηση απειλών αναφορικά με το 
οργανωμένο έγκλημα (OCTA). 

Η συμβολή της Eurojust συμπεριλήφθηκε και στις Εκθέσεις της 
Europol για την αξιολόγηση απειλών αναφορικά με το ρωσικό 
οργανωμένο έγκλημα (ROCTA) και την Κατάσταση και τις Τάσεις 
της Τρομοκρατίας (TE-SAT), εμπεριέχοντας τόσο ποσοτική όσο και 
ποιοτική ανάλυση της διαχείρισης υποθέσεων της Eurojust.

Δίκτυα των 
σημείων 
επαφής για το 
έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο και 
κεντρικό σημείο 
επαφής για τα 
αγνοούμενα 
άτομα

Να αναλάβει συντονισμό με 
άλλους διεθνείς οργανισμούς ή 
όργανα που δραστηριοποιούνται 
στους αντίστοιχους τομείς 
προκειμένου να αποφευχθούν 
αλληλοκαλύψεις και διπλές 
(όμοιες) ενέργειες. 

Στο στρατηγικό συνέδριο που οργανώθηκε από τη Eurojust 
στην Αθήνα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cybercrime), 
οι εκπρόσωποι των Κρατών-Μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
σημείων επαφής για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, των ΗΠΑ, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για 
τον 'Ελεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος 
(UNODC), του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Europol και της Cybex, 
έθεσαν θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, 
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για την ύπαρξη, την οργάνωση και τους 
στόχους του δικτύου 24/7, το οποίο δημιουργήθηκε με τη γενική 
καθοδήγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμπληρωματική 
δουλειά της Eurojust σε υποθέσεις εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Ο ρόλος του Σημείου Επαφής της Eurojust για την Προστασία 
Ανηλίκων καθορίστηκε από τη Eurojust το 2008, με στόχο τη 
θεμελίωση στενής συνεργασίας με άλλους αρμόδιους οργανισμούς 
και όργανα στον τομέα της προστασίας ανηλίκων. Το Σημείο 
Επαφής θεμελίωσε συνεργασία με τη Europol, την Interpol, το 
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 'Ελεγχο των Ναρκωτικών 
και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), την Επιτροπή και το 
Συνασπισμό Φορέων της ΕΕ, ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση 
ανηλίκων στο διαδίκτυο με εμπορική σκοπιμότητα.  

Τρίτες Χώρες Να αναπτύξει περαιτέρω τις 
εξωτερικές σχέσεις και να συνάψει 
συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, που να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, σαφείς όρους για 
την προστασία δεδομένων.

Το Νοέμβριο του 2008 η Eurojust σύναψε συμφωνίες συνεργασίας 
με την Ελβετία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας.

Επίσης, το Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για 
την προετοιμασία έναρξης ισχύος των συμφωνιών για την έκδοση 
και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., το 
οποίο οργανώθηκε από τις Η.Π.Α., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη 
Eurojust. 

Οι διαπράγματευσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζονται, ενώ 
μια σχετική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο. 

Οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία δεν μπόρεσαν να συνεχιστούν 
λόγω ανεπαρκούς νομικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων.

Η Eurojust φιλοξένησε πιο μακροχρόνιες επισκέψεις εισαγγελέων 
από την Ουκρανία και την Κορέα. 

Το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, το Πράσινο Ακρωτήρι (Cape 
Verde), η Δημοκρατία της Σερβίας και το Ισραήλ εξέφρασαν 
την επιθυμία να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 
συνεργασίας. 

Επισκέψεις, με στόχο την έναρξη επισήμων διαπραγματεύσεων, 
πραγματοποιήθηκαν στη Eurojust από αντιπροσωπείες από το 
Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, το Πράσινο Ακρωτήρι (Cape Verde) 
και τη Μολδαβία. Όλες αυτές οι χώρες ήδη βρίσκονται στη λίστα 
προτεραιότητας για διαπραγματεύσεις μέσα στο 2009. 
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Με στόχο την ανάπτυξη των υπαρχουσών σχέσεων, 
εντατικοποιήθηκαν οι επαφές με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μια τακτική συνάντηση με χώρες της Μεσογείου (MEDA) 
οργανώθηκε για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και για την 
ενθάρρυνση των χωρών αυτών (MEDA) να ορίσουν σημεία επαφής 
για τη Εurojust.

Eurojust — OLAF Να καταλήξει σε πρακτικές 
διευθετήσεις με την OLAF.

Το Σεπτέμβριο του 2008 υπεγράφη πρακτική συμφωνία για 
συνεργασία μεταξύ Eurojust και OLAF.

Ανταλλαγή 
πληροφοριών 
ανάμεσα στη 
Eurojust και στη 
Europol

Να επαυξήσει περαιτέρω την 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Επιπρόσθετα στην αυξημένη συνεργασία στους Αναλυτικούς 
Φακέλους Εργασίας (AWFs) της Europol και γενικά μεταξύ των 
δύο οργανισμών, μετά τη Δήλωση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2008 δημιουργήθηκε από την Προεδρία της ΕΕ 
μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους της Eurojust και της Europol 
για να βελτιώσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και 
Europol, ειδικά στο πλαίσιο των Αναλυτικών Φακέλων Εργασίας, 
τροποποιώντας τη συμφωνία συνεργασίας. Οι δύο οργανισμοί 
δούλεψαν μαζί και παρουσίασαν ένα κοινό σχέδιο κειμένου και ένα 
επεξηγηματικό σημείωμα για την ομάδα εργασίας.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Eurojust στους Αναλυτικούς 
Φακέλους Εργασίας (AWFs) της Europol, δημιουργήθηκε ένα κοινό 
προσχέδιο οδηγού για το τρέχον νομικό πλαίσιο και την πρακτική 
εμπειρία. 

Επίσης, ο ορισμός σημείων επαφής και ο χειρισμός των 
πληροφοριών των Αναλυτικών Φακέλων Εργασίας (AWFs) της 
Europol από τους εμπειρογνώμονες της Eurojust αναγνωρίστηκε ως 
βέλτιστη πρακτική για την εσωτερική οργάνωση της Eurojust.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στη Eurojust και τη Europol, 
τέθηκε σε λειτουργία η ασφαλής σύνδεση επικοινωνίας για την 
ασφαλή μετάδοση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τεχνικών 
πληροφοριών.

Eurojust — ΕΔΔ Να αναπτύξει περαιτέρω τις 
σχέσεις σε εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να συντονίζει 
καλύτερα τις σχετικές 
δραστηριότητες. 

Η νέα Απόφαση για τη Eurojust μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός νέου Εθνικού Συντονιστικού Συστήματος της 
Eurojust (ENCS) σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν 
οι σχέσεις μεταξύ της Eurojust και του ΕΔΔ και να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με την αρχή της 
αλληλοσυμπλήρωσης και για να αποφευχθούν αλληλοκαλύψεις των 
προσπαθειών.

Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα 
Σύλληψης (ΕΕΣ)

Να περιλαμβάνει πληροφορίες για 
δεδομένα που προέρχονται από 
τα Κράτη-Μέλη σχετικά με τις 
υπερβάσεις των χρονικών ορίων, 
καθώς και την ανάλυση τέτοιων 
δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση.

Έχουν συλλεγεί στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις που αφορούν 
την εκτέλεση ΕΕΣ και τις υπερβάσεις χρονικών ορίων που έχουν 
αναφερθεί στη Eurojust.
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Οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν από το Κολλέγιο για 

το 2008 και το 2009 είναι:

1. Να εξασφαλιστεί ότι σε θέματα τρομοκρατίας:

• Η Eurojust διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τις 

υποθέσεις τρομοκρατίας και υφίστανται δομές που 

να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές στα Κράτη-

Μέλη να παρέχουν στη Eurojust όλη την πληροφό-

ρηση σχετικά με την τρομοκρατία, όπως απαιτείται 

από τη σχετική Απόφαση του Συμβουλίου.

• Η Eurojust μπορεί να επεξεργάζεται και να διαχει-

ρίζεται τις πληροφορίες που της αποστέλλονται για 

την τρομοκρατία. 

• Η Eurojust συνεισφέρει σε θέματα πολιτικής για 

την τρομοκρατία.

2. Να βελτιωθεί η διαχείριση υποθέσεων με:

• Τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τη 

διαχείριση υποθέσεων.

• Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Καταμέτρησης της 

Διαχείρισης Υποθέσεων.

• Τη δημιουργία υποδομής για την ασφαλή επικοινω-

νία μέσω κινητών τηλεφώνων.

• Τη δημιουργία ισχυρού και ασφαλούς τεχνολογι-

κού υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη διαχεί-

ριση υποθέσεων. 

• Τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων μετάδοσης 

προς τις εθνικές αρχές σε όλα τα Κράτη-Μέλη. 

3. Να αυξηθεί ο αριθμός των πολύπλοκων υποθέσεων 

που παραπέμπονται στη Eurojust από τα Κράτη-Μέλη.

4. Να πειστούν τα Κράτη-Μέλη ώστε να παρέχουν στα 

Εθνικά Μέλη στη Eurojust την κατάλληλη υποστήριξη 

που θα τα καταστήσει ικανά να διαχειρίζονται τις υποθέ-

σεις και τις λοιπές ευθύνες ως Εθνικά Μέλη. 

5. Να δομηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνερ-

γασία μεταξύ της Eurojust και του ΕΔΔ, της Europol και 

της OLAF.

6. Nα υπογραφούν τουλάχιστον τρεις επίσημες συμ-

φωνίες συνεργασίας με κράτη εκτός ΕΕ και με διεθνείς 

οργανισμούς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 

Κρατών-Μελών και χωρών εκτός ΕΕ.

Στα προηγούμενα κεφάλαια, η Eurojust έχει ήδη ανα-

φερθεί στα επιτεύγματα σε όλους τους παραπάνω τομείς 

για το 2008. 

Η ανάπτυξη του ΣΔΥ, η δημιουργία σύνδεσης ασφαλούς 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τα Κράτη-Μέλη 

και η εγκατάσταση υποδομών τελεδιάσκεψης συνεισφέ-

ρουν στην επίτευξη των άλλων στόχων.

Επιπλέον, η νέα Απόφαση του Συμβουλίου για την 

Ενίσχυση της Eurojust θα κάνει τη Eurojust πιο αποτε-

λεσματική και παράλληλα θα προσφέρει μια στέρεη βάση 

για περαιτέρω πραγματοποίηση αυτών των στόχων.

Η νέα Απόφαση για τη Eurojust, μεταξύ άλλων, περι-

λαμβάνει βελτιώσεις στην ανταλλαγή πληροφοριών, την 

ενίσχυση των εξουσιών των Εθνικών Μελών και του 

Κολλεγίου, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις εθνικές 

αρχές και τα σημεία επαφής του ΕΔΔ, και την ενίσχυση 

της συνεργασίας με Τρίτες Χώρες και άλλα όργανα και 

δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα το ΕΔΔ, τη 

Europol και την OLAF. 

H πλήρης εφαρμογή της Απόφασης για τη Eurojust 

του 2002 και η εφαρμογή της νέας Απόφασης του 

Συμβουλίου για την Ενίσχυση της Eurojust θα αποτελέ-

σουν μια στέρεη βάση, ώστε η Eurojust να διαδραματίσει 

έναν αποτελεσματικότερο ρόλο στην υποστήριξη των 

εθνικών αρχών όταν αντιμετωπίζουν το σοβαρό διασυ-

νοριακό έγκλημα και να πετύχει τους στόχους που έχει 

θέσει για το 2008 και το 2009. 

Οι στόχοι των επόμενων χρόνων θα ενσωματωθούν 

στο στρατηγικό πλαίσιο των ετών 2010-2014, εστιάζο-

ντας ειδικά στην εφαρμογή της νέας Απόφασης για τη 

Eurojust.
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Επίσκεψη του κ. Jozias van Aartsen, Δημάρχου της Χάγης στη 

Εurojust.

Επίσκεψη του κ. Jo Vandeurzen, Υπουργού Δικαιοσύνης του 

Βελγίου στη Eurojust.

Επίσκεψη των Γενικών Εισαγγελέων των Κρατών της Βαλτικής 

(από αριστερά προς τα δεξιά): ο κ. Bundzis, ο κ. Janis Maizitis, 

Γενικός Εισαγγελέας της Λετονίας, ο κ. Norman Aas, Γενικός 

Εισαγγελέας της Εσθονίας, ο κ. Sepp, η κα Čekelienė και ο κ. 

Algimantas Valantinas, Γενικός Εισαγγελέας της Λιθουανίας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 	 1	 	
Η	Αποστολή,	τα	Καθήκοντα	και	η	Δομή	της	Eurojust		
(σύμφωνα	με	την	Απόφαση	του	Συμβουλίου	2002/187/ΔΕΥ)

Αποστολή και Καθήκοντα 

Η Eurojust είναι ένας οργανισμός δικαστικής συνεργα-
σίας που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην παροχή 
ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας μέσα σε ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Συστάθηκε ως 
αποτέλεσμα μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στο Τάμπερε (στις 15 με 16 Οκτωβρίου 1999) με στόχο 
να βελτιώσει τον αγώνα ενάντια στο σοβαρό έγκλημα, 
μέσω της διευκόλυνσης του βέλτιστου συντονισμού της 
δράσης για έρευνες και διώξεις που αφορούν περισσότε-
ρα από ένα Κράτη-Μέλη, με πλήρη σεβασμό στα θεμελι-
ώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2000 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνέστησε επίσημα την προσωρινή μονάδα δικα-
στικής συνεργασίας με την ονομασία «Pro-Eurojust». 
Εισαγγελείς από όλα τα Κράτη-Μέλη εξέτασαν και 
δοκίμασαν ιδέες για τη βελτίωση του αγώνα κατά του 
σοβαρού εγκλήματος, διευκολύντας το συντονισμό της 
δράσης για έρευνες και διώξεις εντός της ΕΕ.

Η Pro-Eurojust ξεκίνησε το έργο της την 1η Μαρτίου 
2001. Η ίδια η Eurojust δημιουργήθηκε με μια Απόφαση 
της 28ης Φεβρουαρίου 2002, ως ένας οργανισμός 
της ΕΕ με νομική προσωπικότητα (βλ. Απόφαση του 
Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 για τη σύστα-
ση της Eurojust με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του 
αγώνα ενάντια στο σοβαρό έγκλημα, 2002/187/ΔΕΥ). Η 
Eurojust είναι ο πρώτος μόνιμος οργανισμός που συστά-
θηκε για τη δικαστική συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή 
«νομική περιοχή» και χρηματοδοτείται από το γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Eurojust ελέγχεται από ένα ανεξάρτητο Κοινό Επο-
πτικό Όργανο, που πιστοποιεί ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων γίνεται σε συμφωνία με την 
Απόφαση για τη Eurojust. Επίσης, εκδικάζει προσφυγές 
που υποβάλλονται από ιδιώτες σχετικά με την πρόσβαση 
σε προσωπικές πληροφορίες.

Η Eurojust παρακινεί και βελτιώνει το συντονισμό των 
ερευνών και των διώξεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών 
στα Κράτη-Μέλη και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών των Κρατών-Μελών, ιδιαίτερα 
με το να διευκολύνει την εκτέλεση διεθνών αιτημάτων 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτη-
μάτων έκδοσης. Η Eurojust υποστηρίζει με κάθε δυνατό 

τρόπο τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών, με στόχο 

να καταστήσουν τις έρευνες και τις διώξεις τους πιο 

αποτελεσματικές όταν αντιμετωπίζουν διασυνοριακό 

έγκλημα. 

Μετά από αίτημα ενός Κράτους-Μέλους, η Eurojust 

δύναται να συνδράμει στις έρευνες και στις διώξεις που 

αφορούν αυτό το συγκεκριμένο Κράτος-Μέλος, καθώς 

και ένα μη Κράτος-Μέλος, εάν έχει υπογραφεί συμφωνία 

συνεργασίας ή εάν υπάρχει ουσιώδες συμφέρον για την 

παροχή τέτοιας συνδρομής

Η αρμοδιότητα της Eurojust καλύπτει τις ίδιες μορφές 

εγκλήματος και αδικημάτων για τα οποία έχει αρμο-

διότητα η Europol, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση 

ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων, η παραχάραξη, το 

«ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος, το έγκλημα με υπολογι-

στή, τα εγκλήματα κατά της περιουσίας ή των δημοσίων 

αγαθών συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της δια-

φθοράς, ποινικά αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το έκλημα σε 

βάρος του περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε εγκλη-

ματικές οργανώσεις. Η Eurojust δύναται να προσφέρει 

τη συνδρομή της για έρευνες και διώξεις που αφορούν 

και άλλους τύπους αδικημάτων, κατόπιν αιτήματος ενός 

Κράτους-Μέλους.

Η Eurojust μπορεί να ζητά από τις αρμόδιες αρχές των 

εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών:

—  Να προβαίνουν σε έρευνες ή να ασκούν διώξεις για 

συγκεκριμένες πράξεις,

— Να συντονίζονται μεταξύ τους,

— Να αποδέχονται ότι μια χώρα βρίσκεται σε πλεο-

νεκτικότερη θέση για να αναλάβει τη δίωξη απ’ ότι 

μια άλλη,

— Nα συστήσουν μια Κοινή Ομάδα Έρευνας, ή 

— Να παρέχουν στη Eurojust πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Επιπρόσθετα, η Eurojust:

— Θα διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές πληροφορού-

νται μεταξύ τους για έρευνες και διώξεις για τις 

οποίες η ίδια έχει πληροφορηθεί,
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— Θα βοηθά τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση 
του καλύτερου δυνατού συντονισμού των ερευνών 
και των διώξεων,

— Θα παρέχει συνδρομή για τη βελτίωση της συνερ-
γασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών, ιδι-
αίτερα βασιζόμενη σε αναλύσεις της Europol,

— Θα συνεργάζεται και θα συσκέπτεται με το ΕΔΔ και 
θα κάνει χρήση και θα συμβάλλει στη βελτίωση της 
έγγραφης βάσης δεδομένων του ΕΔΔ,

— Μπορεί, σύμφωνα με τους στόχους της, να προ-
σπαθεί να βελτιώνει τη συνεργασία και το συντο-
νισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών και να προωθεί 
αιτήματα δικαστικής συνδρομής όταν αυτά: i) γίνο-
νται από την αρμόδια αρχή ενός Κράτους-Μέλους, 
ii) αφορούν μια έρευνα ή δίωξη που διεξάγεται από 
την ίδια αρχή σε συγκεκριμένη υπόθεση, και iii) 
απαιτούν την επέμβασή της με απώτερο σκοπό τη 
συντονισμένη δράση,

— Δύναται να βοηθά τη Europol, ιδιαίτερα με συμ-
βουλές που βασίζονται σε αναλύσεις που διενερ-
γήθηκαν από τη Europol, και

— Δύναται να παρέχει λειτουργική υποστήριξη, όπως 
βοήθεια στις μεταφράσεις, διερμηνείες και στη 
διοργάνωση των συντονιστικών συναντήσεων.

Προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά της, η Eurojust 
διατηρεί προνομιακές σχέσεις με το ΕΔΔ, τη Europol, 
την OLAF και τους Δικαστές-Συνδέσμους. Μπορεί ακόμα, 
μέσω του Συμβουλίου, να υπογράφει συμφωνίες συνερ-
γασίας με κράτη εκτός ΕΕ και με διεθνείς οργανισμούς 
ή όργανα για την ανταλλαγή πληροφοριών ή την από-
σπαση στελεχών.

Δομή

H Eurojust απαρτίζεται από 27 Εθνικά Μέλη, ένα από 
κάθε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Εθνικά 
Μέλη αποσπόνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά 
συστήματα των χωρών τους και είναι δικαστές, εισαγ-
γελείς ή αξιωματικοί της αστυνομίας με ισοδύναμες 
αρμοδιότητες.

Κάθε Εθνικό Μέλος, αναφορικά με τη θέση και τις εξου-
σίες του, υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του Κράτους-
Μέλους που το διόρισε και το οποίο Κράτος-Μέλος 
επίσης καθορίζει τη διάρκεια της θητείας, καθώς και 
τη φύση και την έκταση των δικαστικών εξουσιών που 
παρέχονται στο Εθνικό Μέλος.

Αρκετά Κράτη-Μέλη έχουν ορίσει Αναπληρωτές και 

Βοηθούς, για να αντικαθιστούν και να βοηθούν το 

Εθνικό τους Μέλος. Ορισμένα Εθνικά Μέλη υποστηρί-

ζονται επίσης για την καθημερινή διαχείριση υποθέ-

σεων από Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες 

(SNEs), που αποσπώνται από τις εθνικές τους αρχές 

για να συνδράμουν στη διαχείριση των υποθέσεων. 

Οι Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες αποτελούν 

τμήμα της διοίκησης της Eurojust, αλλά συνεργάζονται 

στενά με τα Εθνικά τους Γραφεία. 

Τα Εθνικά Μέλη συγκροτούν το Κολλέγιο (Συλλογικό 

Όργανο) της Eurojust, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση και τη λειτουργία της. Η Eurojust μπορεί να 

εκπληρώσει τα καθήκοντά της μέσω ενός ή περισσοτέ-

ρων Εθνικών Μελών, ή ως Κολλέγιο.

Το Κολλέγιο υποστηρίζεται από τη διοίκηση. Ο Γενικός 

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για 

την καθημερινή διοίκηση της Eurojust και για τη διαχεί-

ριση του προσωπικού.

H Eurojust έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει ένα σύστη-

μα δεκατριών ομάδων και δύο συμβούλων, για το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα στο ποδό-

σφαιρο, το οποίο βοηθάει τα Εθνικά Μέλη στο να κάνουν 

την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου τους, των 

ικανοτήτων και των πόρων τους, να επισπεύδουν τη 

λήψη αποφάσεων και να προσαρμόζονται καλύτερα στο 

μεταβαλλόμενο σχήμα και μέγεθος του οργανισμού. Η 

δομή αυτή επιτρέπει επίσης στα μέλη του Κολλεγίου να 

δουλεύουν μαζί σε μικρές ομάδες πάνω σε συγκεκριμένα 

θέματα και ζητήματα.

Οι ομάδες αντλούν σε μεγάλο βαθμό εμπειρία και ειδική 

γνώση από τα Εθνικά Μέλη, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για την ολοκλήρωση προπαρασκευαστικού έργου, στη 

δημιουργία πολιτικών και σε άλλα πρακτικά ζητήματα. 

Οι ομάδες αυτές υποβάλλουν αναφορές και κάνουν 

προτάσεις στο Κολλέγιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για να 

λαμβάνει τελικές αποφάσεις.

Οι ομάδες αποτελούνται από Εθνικά Μέλη, Βοηθούς και 

Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες και υποστη-

ρίζονται από μέλη της διοίκησης.

Ο ρόλος του Σημείου Επαφής της Eurojust για την 

Προστασία Ανηλίκων εγκρίθηκε από το Κολλέγιο τον 

Ιανουάριο του 2008 (βλ. Κεφάλαιο 2).
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Εθνικά	Γραφεία	

Βέλγιο	

Michèle Coninsx, Αντιπρόεδρος του Κολλεγίου και Εθνικό Μέλος του Βελγίου. Είναι εισαγγελέας. 
Αποσπάστηκε στην Pro-Eurojust τον Μάρτιο του 2001.

Βουλγαρία

Mariana Ilieva Lilova, Εθνικό Μέλος της Βουλγαρίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη 
Eurojust τον Μάρτιο του 2007.

Τσεχική	Δημοκρατία

Pavel Zeman, Εθνικό Μέλος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη 
Eurojust τον Μάιο του 2004.

Anna Richterová, Αναπληρώτρια του Εθνικού Μέλους της Τσεχικής Δημοκρατίας. Είναι εισαγγε-
λέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Οκτώβριο του 2008.

Alice Havliková, Αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Είναι εισαγ-
γελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Οκτώβριο του 2008.

«Η Eurojust θα απαρτίζεται από ένα Εθνικό Μέλος το 
οποίο αποσπάται από κάθε Κράτος-Μέλος, σύμφωνα με 
το νομικό του σύστημα, που είναι εισαγγελέας, δικαστής, 
ή αξιωματικός της αστυνομίας με ισοδύναμες αρμοδιό-
τητες». 

Οι παρακάτω τίτλοι αναφέρονται σε αυτές τις λειτουρ-
γίες, σύμφωνα με το Άρθρο 2(1) της Απόφασης για 
τη Eurojust. Περισσότερες πληροφορίες για τα Εθνικά 
Μέλη, τους Αναπληρωτές και τους Βοηθούς, υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα μας, www.eurojust.europa.eu 
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Αποχωρήσαντες από τη Eurojust το 2008

Jaroslava Novotná, εισαγγελέας, αναπληρώτρια του Εθνικού Μέλους της Τσεχικής Δημοκρατίας. 
Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Μάρτιο του 2007, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008.

Kateřina Weissová, εισαγγελέας, αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Τσεχικής 
Δημοκρατίας από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008. 

Jana Zezulová, εισαγγελέας, αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Τσεχικής Δημοκρατίας 
από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο 2008. 

Δανία

Lennart Hem Lindblom, Εθνικό Μέλος της Δανίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust 
το Σεπτέμβριο του 2006.

Γερμανία

Michael Grotz, Εθνικό Μέλος της Γερμανίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust τον 
Οκτώβριο του 2007.

Benedikt Welfens, Αναπληρωτής του Εθνικού Μέλους της Γερμανίας. Είναι εισαγγελέας. 
Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Οκτώβριο του 2006.
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Jörg Schröder, Βοηθός του Εθνικού Μέλους της Γερμανίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη 
Eurojust τον Ιανουάριο του 2008.

Veronika Keller, Αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Γερμανίας. Είναι εισαγγελέας. 
Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Φεβρουάριο του 2008. 

Αποχωρήσαντες από τη Eurojust το 2008

Susanne Stotz, δικαστής, βοηθός του Εθνικού Μέλους της Γερμανίας στη Eurojust από τον 
Ιανουάριο του 2005, μέχρι τον Ιανουάριο του 2008. 

Εσθονία

Raivo Sepp, είναι Αντιπρόεδρος του Κολλεγίου και Εθνικό Μέλος της Εσθονίας. Είναι εισαγγελέας. 
Αποσπάστηκε στη Eurojust το Μάιο του 2004.

Laura Vaik, Αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Εσθονίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε 
στη Eurojust το Μάρτιο του 2008. 

Ιρλανδία

Jarlath Spellman, Εθνικό Μέλος της Ιρλανδίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust 
τον Ιούνιο του 2005.
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Ελλάδα

Λάμπρος Πατσαβέλλας, Εθνικό Μέλος της Ελλάδας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη 
Eurojust τον Ιούνιο του 2005.

Ευστάθιος Τσίρμπας, Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας της Ελλάδας. Είναι ειδικός ανα-
κριτικός υπάλληλος ΥΠ.Ε.Ε. Αποσπάστηκε στη Eurojust το Νοέμβριο του 2008. 

Ισπανία

Juan Antonio García Jabaloy, Εθνικό Μέλος της Ισπανίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη 
Eurojust τον Οκτώβριο του 2006.

María Teresa Gálvez Díez, Είναι Αναπληρώτρια του Εθνικού Μέλους της Ισπανίας από τον 
Οκτώβριο του 2008. Ήταν Αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας μέχρι τον Ιούνιο του 2008. 
Είναι Εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust το Νοέμβριο του 2003.
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Thea Warmerdam, βοηθός του Εθνικού Μέλους της Ολλανδίας. Είναι δικαστικός υπάλληλος. 
Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Απρίλιο του 2008.

Willette Smeenk, βοηθός του Εθνικού Μέλους της Ολλανδίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε 
στη Eurojust τον Οκτώβριο του 2008.

Αυστρία

Ursula Koller, Εθνικό Μέλος της Αυστρίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust το 
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της Πορτογαλίας. Είναι εισαγγελέας. Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Οκτώβριο του 2007.

Ρουμανία	
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στη Eurojust τον Ιούλιο του 2005.

Gregor Žika Ševo, Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 
Είναι δικαστής. Αποσπάστηκε στη Eurojust τον Ιούλιο του 2008.



66

Αποχωρήσαντες από τη Eurojust το 2008

Jaka Brezigar, δικαστής, αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2008. 

Δημοκρατία	της	Σλοβακίας
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