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Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ιανουάριος 2018

Εισαγωγή
Με το παρόν έγγραφο ενημερώνονται οι δικαστικοί λειτουργοί των ΚρατώνΜελών σχετικά με τις υπηρεσίες και την συνδρομή στη διεθνή συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις, που μπορεί να παράσχει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
(ΕΔΔ) και η Eurojust.
Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να συνδράμει τους λειτουργούςασκούντες συναφή προς την Δικαιοσύνη επαγγέλματα, στο να κρίνουν κατά
πόσον η διαχείριση συγκεκριμένης υπόθεσης θα πρέπει να γίνει από το ΕΔΔ ή
την Eurojust. Διασφαλίζει επίσης ότι τόσο το ΕΔΔ όσο και η Eurojust θα
επιλαμβάνονται υποθέσεων που εμπίπτουν στην αντίστοιχη εντολή τους,
προβαίνοντας σε αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του χρόνου και των
πόρων και αποτρέποντας την επικάλυψη ενεργειών.

Ι.

Τί είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο;

Το ΕΔΔ είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερα από 350 Σημεία
Επαφής στα 28 Κράτη-Μέλη, που παρέχουν συνδρομή στην διευκόλυνση της
διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Τα Σημεία Επαφής είναι εισαγγελείς, δικαστές ή άλλοι λειτουργοί που
ασχολούνται σε καθημερινή βάση με θέματα που άπτονται της διεθνούς
συνεργασίας. Τα Σημεία Επαφής ορίζονται από κάθε Κράτος-Μέλος και
προέρχονται από κεντρικές Αρχές ή δικαστικές ή άλλες Αρχές που υλοποιούν
την διεθνή συνεργασία, τόσο εν γένει όσο και για ορισμένες μορφές σοβαρού
εγκλήματος, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η διακίνηση
ναρκωτικών και η τρομοκρατία.
Το ΕΔΔ έχει επίσης αποκαταστήσει στενές σχέσεις με άλλα δικαστικά δίκτυα
και μέσω σημείων επαφής σε διάφορα τρίτα Κράτη. Τα Σημεία Επαφής του
ΕΔΔ μπορούν κατά συνέπεια να συνδράμουν σε υποθέσεις ανά τον κόσμο.

Η Γραμματεία του ΕΔΔ, με έδρα στη Χάγη, είναι η διοικητική μονάδα του
ΕΔΔ. Προκειμένου να διασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ Eurojust και
ΕΔΔ, η Γραμματεία αποτελεί τμήμα του προσωπικού της Eurojust, ωστόσο
λειτουργεί ως ξεχωριστή μονάδα. Η Γραμματεία του ΕΔΔ είναι αρμόδια,
μεταξύ άλλων, για την παροχή υποστήριξης προς τα Σημεία Επαφής ώστε να
επιτελέσουν το έργο τους, για την εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση του
διαδικτυακού τόπου του ΕΔΔ και των λειτουργικών ηλεκτρονικών εργαλείων
αυτού, και για την συνολική διοίκηση του ΕΔΔ.
Λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με την Γραμματεία του ΕΔΔ μπορείτε
να βρείτε στην διαδικτυακή διεύθυνση http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
EJN_Secretariat. aspx, ή επικοινωνώντας με την Γραμματεία του ΕΔΔ στο
ejn@eurojust.europa.eu.
Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΔΔ
Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΔΔ, www.ejn-crimjust.europa.eu, δημιουργήθηκε
με σκοπό την παροχή υποστήριξης προς λειτουργούς ασκούντες συναφή προς
την Δικαιοσύνη επαγγέλματα επιφορτισμένους με θέματα διεθνούς δικαστικής
συνεργασίας. Στον διαδικτυακό αυτό τόπο μπορείτε να βρείτε γενικές
πληροφορίες σχετικά με την δικαστική συνεργασία στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ,
υποψήφιες χώρες ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες του ΕΔΔ. Μπορείτε επίσης να
κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων του ΕΔΔ για την δικαστική
συνεργασία – βλ. κάτωθι στην ενότητα ‘Διευκόλυνση δικαστικής συνεργασίας’.
Επιπλέον, στον διαδικτυακό τόπο του ΕΔΔ υπάρχει ενότητα αφιερωμένη στην
συνεργασία με Τρίτες Χώρες και άλλα δικαστικά δίκτυα. Τα Σημεία Επαφής
του ΕΔΔ έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες επαφές εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βλ. https://www.ejnforum.eu/cp/network-atlas.
Οι κύριες ενότητες του διαδικτυακού τόπου του ΕΔΔ είναι μεταφρασμένες στις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν αδυνατείτε να βρείτε τις πληροφορίες που
θέλετε, οπωσδήποτε μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από Σημείο Επαφής του
ΕΔΔ στο δικό σας Κράτος-Μέλος.
Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το ΕΔΔ;
Εάν χρειάζεστε βοήθεια από το ΕΔΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από
τα Σημεία Επαφής στη χώρα σας ή με Σημείο Επαφής στη χώρα που
εμπλέκεται

στην υπόθεση. Ο

κατάλογος

Σημείων Επαφής ΕΔΔ

που

περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΔΔ προστεύεται με κωδικό
(password), αλλά είναι προσβάσιμος από τα Σημεία Επαφής ΕΔΔ στο δικό σας
Κράτος-Μέλος. Κατά συνέπεια, εάν χρειάζεστε βοήθεια προκειμένου να
έρθετε σε επικοινωνία με το ΕΔΔ σε άλλο Κράτος-Μέλος, η καλύτερη μέθοδος
προς τούτο είναι να απευθυνθείτε σε ένα από τα Σημεία Επαφής του ΕΔΔ στη
χώρα σας.
Το ΕΔΔ θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιστάσεις:

• Διευκόλυνση δικαστικής συνεργασίας
Εάν χρειάζεστε ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λήψης συνδρομής από άλλο
Κράτος-Μέλος σε συγκεκριμένη υπόθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα
Σημεία Επαφής στο δικό σας Κράτος-Μέλος ή να χρησιμοποιήσετε τις
σχετικές ενότητες του διαδικτυακού τόπου του ΕΔΔ:

κατά την σύνταξη αιτήματος δικαστικής συνεργασίας 1 (Ευρωπαϊκή Εντολή
Έρευνας

(ΕΕΕ)

ή

αιτήματος

αμοιβαίας

νομικής

συνδρομής

(ΑΝΣ),

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ), εντολή δέσμευσης, κλπ.):
-

προκειμένου να εντοπίσετε την αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο εξωτερικό
ώστε να αποκαταστήσετε επαφή και να αποστείλετε την αίτηση
απευθείας στην εν λόγω Αρχή. Ο Δικαστικός Άτλας (Judicial Atlas) στον
διαδικτυακό

τόπο

χρησιμοποιήσετε

του

ΕΔΔ

προκειμένου

είναι
να

το

εργαλείο

εντοπίσετε

που

την

πρέπει

αρμόδια

να

αρχή

εκτέλεσης και να λάβετε την διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου/fax,
-

προκειμένου να λάβετε λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με τις
νομικές απαιτήσεις που θέτει ο νόμος του Κράτους-Μέλους υποδοχής
του αιτήματος, ή να συζητήσετε ειδικές διατυπώσεις για την εκτέλεση
του αιτήματος. Το εργαλείο Fiches belges στον διαδικτυακό τόπο του
ΕΔΔ περιέχει συνοπτικές νομικές και πρακτικές πληροφορίες για όλα τα
σχετικά μέσα που εμπίπτουν στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας. Το
εργαλείο

Compendium

προσφέρει

την

δυνατότητα

ηλεκτρονικής

δημιουργίας αιτήματος, και

1

Στο παρόν έγγραφο, ο όρος ‘Αίτηση για δικαστική συνεργασία’ χρησιμοποιείται τόσο για παραδοσιακές αιτήσεις Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής όσο και για αποφάσεις βασιζόμενες στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως το ΕΕΣ και η ΕΕΕ.

-

προκειμένου να λάβετε νομικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με
το νομικό μέσο της ΕΕ που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, π.χ. βαθμός
υλοποίησης

του

μέσου

αυτού

στα

Κράτη-Μέλη

(Κατάσταση

Υλοποίησης), δηλώσεις, γνωστοποιήσεις, εγχειρίδια, αναφορές, κλπ. Η
Δικαστική Βιβλιοθήκη (Judicial Library) του διαδικτυακού τόπου του
ΕΔΔ έχει μία ενότητα για κάθε νομικό μέσο η οποία περιέχει την
πληροφόρηση αυτή.

στο στάδιο εκτέλεσης αιτήματος για δικαστική συνεργασία προκειμένου να
ανταλλάξετε συμπληρωματικές πληροφορίες για την ενδεδειγμένη εκτέλεση
του αιτήματος.

σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση ή μη εκτέλεσης αιτήσεως για
δικαστική συνεργασία, προκειμένου να εξακριβώσετε την κατάσταση
εκτέλεσης στο Κράτος-Μέλος υποδοχής του αιτήματος ή/και να επιταχύνετε
την εκτέλεση μέσω της παρέμβασης Σημείου Επαφής του ΕΔΔ, και

όταν χρειάζεστε επειγόντως πληροφόρηση σχετικά με αίτημα για δικαστική
συνεργασία με πολύ βραχεία προθεσμία.

• Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δικαστικών αρχών
Ως εν ενεργεία εισαγγελείς και δικαστές, τα Σημεία Επαφής του ΕΔΔ έχουν
συχνά την δυνατότητα να ανταλλάξουν, γρήγορα και άτυπα, πληροφορίες
σχετικά με υπό εξέλιξη έρευνες ή διαδικασίες και τις εκβάσεις αυτών,
πρόσωπα υπό κράτηση, περιόδους κράτησης και δικαστικές αποφάσεις σε
συγκεκριμένες υποθέσεις. Με αυτόν τον τύπο ανταλλαγής πληροφοριών
μπορεί κάποιες φορές να αποφευχθεί η ανάγκη αποστολής επίσημου
αιτήματος.
Εάν χρειαστείτε τέτοιες πληροφορίες κατά την διάρκεια της έρευνας ή
διαδικασίας που διεξάγετε, ιδιαίτερα σε επείγουσες περιπτώσεις, και η δική
σας νομοθεσία επιτρέπει ένα τέτοιο ερώτημα, επικοινωνείστε με Σημείο
Επαφής του ΕΔΔ, δηλώστε τον λόγο για τον οποίο χρειάζεστε τις πληροφορίες
αυτές και δώστε μια σύντομη περιγραφή της δικής σας έρευνας ή διαδικασίας.
Ενημερώστε το Σημείο Επαφής του ΕΔΔ ότι επικοινωνείτε μαζί του/της υπό
την ιδιότητά του/της ως Σημείου Επαφής του ΕΔΔ.

ΙΙ. Τί είναι η Eurojust;
Η Eurojust είναι η Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ιδρύθηκε το 2002 προς υποστήριξη και ενίσχυση του συντονισμού και της
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ανακριτικών και διωκτικών Αρχών όταν
χειρίζονται υποθέσεις σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος, ιδίως εάν είναι
οργανωμένο, όπως απάτη, διακίνηση ναρκωτικών, οργανωμένο έγκλημα κατά
της περιουσίας, εμπορία ανθρώπων και τρομοκρατία.
Η έδρα της Eurojust είναι στη Χάγη. Η μονάδα αποτελείται κυρίως από
συναδέλφους εισαγγελείς αποσπασμένους από καθένα από τα Κράτη-Μέλη,
οργανώνεται με την μορφή Εθνικών Γραφείων (National Desks) και
υποστηρίζεται από διοικητικό προσωπικό. Η Eurojust φιλοξενεί επίσης
εισαγγελείς-συνδέσμους από την Νορβηγία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία και το
Μαυροβούνιο.
Η Eurojust υποστηρίζει τις Αρχές έρευνας και δίωξης στις υποθέσεις τους κατά
τρόπο λειτουργικό (για παράδειγμα οργανώνοντας συντονιστικές συναντήσεις
ή/και κέντρα συντονισμού) και θέτοντας στη διάθεσή τους την ειδημοσύνη και
την αποκτηθείσα εμπειρία της από υποθέσεις που υποστηρίζει (π.χ. οι
Κατευθυντήριες Οδηγίες Guidelines for deciding which jurisdiction should
prosecute? (Οδηγίες για την λήψη απόφασης σχετικά με το ποιά είναι η
κατάλληλη δικαιοδοσία για την άσκηση δίωξης), http://www.eurojust.europa.eu/
Practitioners/operational/Pages/Guidelines-on-jurisdiction.aspx

και

Έκθεση

σχετικά με την δίωξη της Εμπορίας Ανθρώπων για εκμετάλλευση της εργασίας
(Prosecuting THB for the purpose of labour exploitation,
http://www.eurojust.europe.eu/doclibrary/Eurojustframework/Casework/Report%20on%20prosecuting%20THB%20for%20the%2
0purpose%20of%20labour%20exploitation%20%28Dec.%202015%29/201512_Report-on-prosecuting-THB-labour-exploitation_EN.pdf.
Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Eurojust;
Εάν χρειάζεστε την συνδρομή της Eurojust, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
τον Εθνικό σας Γραφείο (National Desk) στην Eurojust. Παρακαλούμε
συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Eurojust για περισσότερες
πληροφορίες:
http://eurojust.europa.eu/Practitioners/Pages/contact-info-for-practitioners.aspx

H Eurojust θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

• Συντονισμός ερευνών ή διώξεων
Η Eurojust μπορεί να συνδράμει μέσω της ανταλλαγής σχετικών με την
υπόθεση πληροφοριών όταν χρειάζεται να συντονιστούν οι έρευνες σε δύο ή
περισσότερα Κράτη-Μέλη. Η Eurojust βοηθά επίσης στο να κριθεί εάν ΚράτηΜέλη θα πρέπει να συνεχίσουν με ξεχωριστές έρευνες ή εάν θα πρέπει να
συγκεντρωθούν οι έρευνες και οι διαδικασίες σε ένα ή περισσότερα ΚράτηΜέλη.
Επιπλέον, η Eurojust συνδράμει σε συζητήσεις και συμφωνίες μεταξύ
εμπλεκόμενων εθνικών Αρχών σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο ή τον τόπο
διεξαγωγής κοινής δράσης ή άσκησης δίωξης.

• Διοργάνωση

και

υποστήριξη

συντονιστικών

συναντήσεων

και

κέντρων συντονισμού
Η Eurojust μπορεί να επιληφθεί της διοργάνωσης συντονιστικών συναντήσεων
στη Χάγη μεταξύ αρμόδιων εθνικών Αρχών από διαφορετικά Κράτη-Μέλη και
τρίτα Κράτη. Οι συντονιστικές συναντήσεις ενδέχεται κάποιες φορές να
περιλαμβάνουν εκπροσώπους από Europol και OLAF.
Οι συντονιστικές συναντήσεις επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς να
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συνδεδεμένες έρευνες και να
σχεδιάζουν

κοινές

δράσεις

κατά

τρόπο

αποτελεσματικότερο

αποδοτικότερο. Εάν αυτό ενδείκνυται, η Eurojust

και

δύναται να παρέχει

ταυτόχρονη διερμηνεία. Οι συντονιστικές συναντήσεις είναι επίσης πολύ
χρήσιμες για την αποτροπή πιθανών συγκρούσεων δικαιοδοσίας ή την
εκτέλεση ορισμένων μέτρων κατά τρόπο συντονισμένο.
Η Eurojust καλύπτει τα έξοδα διαμονής στη Χάγη και τα έξοδα μετακίνησης
για δύο συμμετέχοντες από κάθε Κράτος που συμμετέχει.
H Eurojust διοργανώνει επίσης κέντρα συντονισμού, στόχος των οποίων είναι
η υποστήριξη και ο συντονισμός κοινών δράσεων (που συχνά συμφωνούνται
κατά την διάρκεια συντονιστικών συναντήσεων) που θα αναληφθούν
ταυτόχρονα σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη και τρίτα Κράτη. Τα κέντρα
συντονισμού διασφαλίζουν την σε πραγματικό χρόνο μετάδοση και συντονισμό
πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων Αρχών κατά τη διάρκεια μιας ημέρας δράσης,

για παράδειγμα εάν χρειάζεται να διεξαχθούν ταυτόχρονες κατ’ οίκον έρευνες
σε διαφορετικές χώρες. Τα κέντρα συντονισμού επιτρέπουν επίσης την επίλυση
πιθανών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση ΕΕΣ και διευκολύνουν
πρόσθετες έρευνες και κατασχέσεις.

• Συνδρομή στην αποτροπή ή επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας
Σε περιστάσεις υπό τις οποίες περισσότερα από ένα Κράτη-Μέλη έχουν
δικαιοδοσία, μπορεί να ζητηθεί από την Eurojust, προκειμένου να αποτραπούν
ή να επιλυθούν συγκρούσεις δικαιοδοσίας, να γνωμοδοτήσει μη δεσμευτικώς
σχετικά με το ποιό Κράτος-Μέλος είναι σε καλύτερη θέση να διεξάγει έρευνα
ή να ασκήσει δίωξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.

• Διευκόλυνση και υποστήριξη κοινών ομάδων έρευνας
Η Eurojust μπορεί να συνδράμει και να διευκολύνει την δημιουργία,
λειτουργία και αξιολόγηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ). Η Eurojust είναι
σε θέση να εντοπίζει κατάλληλες υποθέσεις για την ίδρυση ΚΟΕ, να παρέχει
χρήσιμες νομικές και πρακτικές πληροφορίες, π.χ. σχετικά με εθνικές
νομοθεσίες, πρακτικά εμπόδια και βέλτιστες πρακτικές, και να παρέχει
συνδρομή για την σύνταξη συμφωνιών των ΚΟΕ και σχεδίων επιχειρησιακής
δράσης. Εάν κάτι τέτοιο θεωρηθεί χρήσιμο, στις ΚΟΕ μπορεί επίσης να
συμμετέχουν Εθνικά Μέλη της Eurojust.
Η Eurojust μπορεί επίσης να συνδράμει αποζημιώνοντας τα έξοδα δύο κοινών
τομέων δαπάνης στις ΚΟΕ: μετακίνηση και διαμονή, και διερμηνεία και
μετάφραση. Επιπλέον, η Eurojust δανείζει εξοπλισμό προς χρήση στα πλαίσια
των ΚΟΕ, όπως κινητά τηλέφωνα (περιλαμβανομένων τελών), και φορητών
υπολογιστών (laptops).
Για

περισσότερες

πληροφορίες,

βλ.

http://www.eurojust.europa.eu

/Practitioners/JITs/Eurojust-JITsFunding/Pages/Eurojust-JITs-funding.aspx.

• Συντονισμός και διευκόλυνση αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας
προς και από τρίτα Κράτη
Εάν χρειάζεστε υποστήριξη προκειμένου να έρθετε σε επαφή με εθνική Αρχή
σε τρίτο Κράτος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Γραφείο (National
Desk) της χώρας σας στην Eurojust προκειμένου να σας δοθούν τα στοιχεία
των Σημείων Επαφής της Eurojust σε περισσότερα από σαράντα Κράτη ανά

τον κόσμο.
Επί του παρόντος, η Eurojust έχει σε ισχύ συμφωνίες συνεργασίας με την
Νορβηγία, τις ΗΠΑ, την Ισλανδία, την Ελβετία, την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Λιχτενστάιν, την Μολδαβία, το Μαυροβούνιο
και την Ουκρανία. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την
ανταλλαγή

επιχειρησιακών

στοιχείων,

περιλαμβανομένων

προσωπικών

δεδομένων.
Περισσότερες

πληροφορίες

είναι

διαθέσιμες

στη

διεύθυνση:

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Pages
/agreements-concluded-by-eurojust.aspx.

• Διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας
Σε σύνθετα ζητήματα, επείγουσες υποθέσεις ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
άλλοι δίαυλοι συνεργασίας δεν μοιάζουν ενδεδειγμένοι ή δεν φαίνεται πιθανό
να δώσουν αποτελέσματα εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου,
συνάδελφοι από τα Εθνικά Γραφεία μπορούν να σας υποστηρίξουν.
Για παράδειγμα, μπορούν:
-

να συνδράμουν στη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πορεία αιτήματος
δικαστικής συνεργασίας, π.χ. εάν η απευθείας επαφή μεταξύ εθνικών
Αρχών ή άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας δεν επέτυχαν τον σκοπό αυτό,

-

να συνδράμουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αιτήματα δικαστικής
συνεργασίας πρέπει να εκτελεστούν επειγόντως. Ας σημειωθεί ότι
υπάρχουν άλλοι δίαυλοι που είναι ανοιχτοί για την ανταλλαγή
αστυνομικών πληροφοριών και για πληροφορίες ασφαλείας,

-

να παράσχουν υποστήριξη προς λειτουργούς ασκούντες συναφή προς την
Δικαιοσύνη επαγγέλματα εξετάζοντας σχέδια επιστολών αιτήματος ή
σχέδια ΕΕΕ, για παράδειγμα υποδεικνύοντας το είδος πληροφοριών που
θα πρέπει να συμπεριληφθούν προκειμένου το αίτημα να εκτελεστεί με
ταχύτητα

στην

δικαιοδοσία

υποδοχής

του

αιτήματος

(‘έλεγχος

ποιότητας’), και
-

να ενημερώνουν τις εθνικές Αρχές αναφορικώς προς σχετικές εκκρεμείς
υποθέσεις σε άλλα Κράτη-Μέλη, εφ’ όσον οι εν λόγω πληροφορίες έχουν
κοινοποιηθεί στην Eurojust.

• Εθνικό Σύστημα Συντονισμού της Eurojust (ENCS)
To ENCS διασφαλίζει τον συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, του έργου που
συντελείται από διαφόρους φορείς στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις, όπως: οι εθνικοί ανταποκριτές της Eurojust, οι εθνικοί
ανταποκριτές

της

Eurojust

για

υποθέσεις

τρομοκρατίας,

οι

εθνικοί

ανταποκριτές του ΕΔΔ και έως τρία σημεία επαφής του ΕΔΔ, και σημεία
επαφής για τις ΚΟΕ και Δίκτυα κατά της Γενοκτονίας. Το ENCS διευκολύνει
επίσης

την

διεξαγωγή

των

δραστηριοτήτων

της

Eurojust

εντός

του

συγκεκριμένου Κράτους-Μέλους. Το ENCS αναμένεται επίσης να συνδράμει
προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον μια υπόθεση θα χρειαστεί την
συνδρομή της Eurojust ή του ΕΔΔ.
Για

περισσότερες

πληροφορίες,

βλ.

http://www.eurojust.europa.eu/

Practitioners/objectives-tools/Pages/eurojust-national-coordinationsystem.aspx.
III. Συμπέρασμα
Στην διασυνοριακή συνεργασία, οι απευθείας επαφές μεταξύ των Αρχών των
Κρατών-Μελών είναι παράγοντας κρίσιμης σημασίας. Σε περίπτωση που
χρειάζεστε βοήθεια, το ΕΔΔ και η Eurojust μπορούν να σας παράσχουν
υποστήριξη. Καθώς αμφότεροι οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται σε στενή
επαφή, ο πλέον κατάλληλος εκ των φορέων θα επιληφθεί του αιτήματός σας.

