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Ο ιστότοπος του ΕΔΔ είναι μια υπηρεσία μίας
στάσης για πληροφορίες στον τομέα της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Παρέχει επίσης
ένα εκτενές σύνολο εργαλείων για επαγγελματίες,
όπως:
▶ Άτλας
για την εύρεση αρμόδιας αρχής στην οποία
απευθύνεται ένα αίτημα,
▶ Compendium
για τη σύνταξη αιτήματος στο διαδίκτυο,
▶ Fiches Belges
για την εύρεση βασικών νομικών και πρακτικών
πληροφοριών σχετικά με διαδικαστικά και
ερευνητικά μέτρα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ,
▶ Νομική βιβλιοθήκη
για την εύρεση ολοκληρωμένων πληροφοριών
σχετικά με ενωσιακές και διεθνείς νομικές
πράξεις.
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Τι
είναι
το ΕΔΔ;

Το ΕΔΔ και η
διευκόλυνση της
συνεργασίας

Το ΕΔΔ είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής εισαγγελείς, δικαστές, εκπρόσωποι των υπουργείων
δικαιοσύνης και αρχές επιβολής του νόμου - των
οποίων το κύριο καθήκον είναι να διευκολύνουν τη
διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.
Τα σημεία επαφής του ΕΔΔ, τα οποία λειτουργούν από
το 1998, αναγνωρίζονται ως ουσιώδους σημασίας
κόμβος που επιτρέπει τη δικαστική συνεργασία
στις αντίστοιχες χώρες τους, καθώς ο αριθμός των
καταγεγραμμένων υποθέσεων κατά την περίοδο
μεταξύ 2010 και 2020 έχει υπερβεί τις 90.000.
Η Γραμματεία του ΕΔΔ διασφαλίζει τη διαχείριση, τη
λειτουργία και τη συνέχεια του ΕΔΔ.

• Τα σημεία επαφής του ΕΔΔ προσδιορίζουν και
δημιουργούν άμεσες επαφές μεταξύ αρχών
σε ολόκληρη την ΕΕ και παρέχουν νομικές και
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική
συνεργασία.
• Το ΕΔΔ επιτρέπει στους επαγγελματίες να έρχονται
σε επαφή με τους ομολόγους τους σε όλο τον κόσμο.
• Το ΕΔΔ διατηρεί ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές
συνδέσεις για να υποστηρίξει το επιχειρησιακό έργο
των σημείων επαφής.
• Το ΕΔΔ παρουσιάζει ένα φόρουμ για τη συζήτηση
πρακτικών και νομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της δικαστικής
συνεργασίας:
‒ για τη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής των
νομικών πράξεων

Ζητήστε από το ΕΔΔ
να σας βοηθήσει:
• να εντοπίσετε την αρμόδια τοπική αρχή σε άλλο
κράτος μέλος και να έλθετε σε άμεση επαφή με
αυτήν για την αποστολή αιτήματος,
• να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας αρχών σε
ολόκληρη την ΕΕ και σε όλο τον κόσμο,
• να συνδεθείτε με ξένους ομολόγους για νομικές
συμβουλές σχετικά με τη σωστή προσέγγιση στη
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις,
• να λάβετε νομικές και πρακτικές πληροφορίες για τη
δικαστική συνεργασία,
• να μελετήσετε τις πιο περιεκτικές πληροφορίες
σχετικά με τις νομικές πράξεις της ΕΕ για τη
δικαστική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της
νομολογίας.

Το ΕΔΔ και η
δικτύωση
εμπειρογνωμόνων
• το ΕΔΔ πραγματοποιεί πέντε συνεδριάσεις
σε επίπεδο ΕΕ ετησίως, επιτρέποντας στους
επαγγελματίες να γνωρίζονται μεταξύ τους,
να χτίζουν επαγγελματικές σχέσεις και να
ασχολούνται επιτόπου με αιτήματα δικαστικής
συνεργασίας.
• το ΕΔΔ διευκολύνει τις κοινές προσεγγίσεις στη
δικαστική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων
διαφορετικών νομικών συστημάτων.
• το ΕΔΔ παρέχει οικονομική και οργανωτική
υποστήριξη για περιφερειακές και εθνικές
συνεδριάσεις του ΕΔΔ.

‒ για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης
μεταξύ των κρατών μελών
‒ για τη διαβίβαση της γνώμης των επαγγελματιών
στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το ΕΔΔ και η
διεύρυνση των
γνώσεων
• το ΕΔΔ οργανώνει:
‒ συνεδρίες κατάρτισης για γλώσσες,
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών θεμάτων
δικαστικής συνεργασίας
‒ εργαστήρια για επαγγελματίες σχετικά με την
πρακτική εφαρμογή νομικών πράξεων.
• το ΕΔΔ παρέχει δημόσια πρόσβαση σε διεξοδικό
κατάλογο νομικών πράξεων της ΕΕ, σχετική
νομολογία και υποστηρικτικές πληροφορίες.

