
Ιστότοπος του 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστικού Δικτύου 
(ΕΔΔ)

Συνεργασία 
εκτός της ΕΕ 

Ο ιστότοπος του ΕΔΔ διαθέτει ένα ειδικό τμήμα που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με χώρες εκτός ΕΕ και δικαστικά 
δίκτυα.

Σχετικά με τον 
ιστότοπο του ΕΔΔ: 

 ‣ Δημιουργήθηκε το 2000

 ‣ Έδρα βάσης για τα σημεία επαφής του ΕΔΔ με 
τμήματα περιορισμένης πρόσβασης αφιερωμένα στα 
σημεία επαφής 

 ‣ Τελεί υπό τη διαχείριση της Γραμματείας του ΕΔΔ και 
των ανταποκριτών για τα εργαλεία του ΕΔΔ

 ‣ Μετάφραση στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (σε 
εξέλιξη)

 ‣ Νομική βάση: Απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (η «απόφαση για το 
ΕΔΔ») 

Γραμματεία ΕΔΔ

Johan de Wittlaan, 9 • 2517 JR Χάγη • Κάτω Χώρες
Φαξ: +31 (0) 70 412 5570 • E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα με πρακτικά 
ηλεκτρονικά εργαλεία και σχετικές πληροφορίες για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που 
ασχολούνται με τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Το τμήμα περιλαμβάνει στοιχεία 
επικοινωνίας για τα σημεία επαφής 
του ΕΔΔ σε χώρες εκτός ΕΕ και μέλη 
δικαστικών δικτύων σε όλο τον 
κόσμο.  Επικοινωνώντας με τα σημεία 
επαφής του ΕΔΔ στο κράτος μέλος 
τους, οι επαγγελματίες μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως.
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Ηλεκτρονικά εργαλεία 
διαθέσιμα στον 
ιστότοπο του ΕΔΔ: 
Άτλας
για την εύρεση αρμόδιας αρχής για την εκτέλεση αιτημάτων 
δικαστικής συνεργασίας μαζί με στοιχεία επικοινωνίας 

Compendium
για σύνταξη και αποστολή αιτημάτων - διατίθεται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ! 
• Υπόδειγμα αιτήματος Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής 

(ΑΔΣ)
• Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ)
• Απόφαση δέσμευσης
• Απόφαση δήμευσης
• Άλλοι τύποι πράξεων αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΕ 

Fiches Belges
για τον έλεγχο του κατά πόσον ένα δικαστικό μέτρο μπορεί να 
εφαρμοστεί σε άλλη χώρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί και τις πληροφορίες που θα 
συμπεριληφθούν 

Νομική βιβλιοθήκη
για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με νομικές πράξεις της 
ΕΕ και πηγές για κοινοποιήσεις, έντυπα, εκθέσεις, εγχειρίδια 
κλπ. 

Λίστα σημείων επαφής
για την εύρεση στοιχείων επικοινωνίας για τα σημεία επαφής 
του ΕΔΔ (προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης) 

Τι άλλο μπορείτε να 
βρείτε στον ιστότοπο 
του ΕΔΔ; 
 ‣ Ειδικά τμήματα για την ΕΕΕ, το ΕΕΣ και τα ηλεκτρονικά 

αποδεικτικά στοιχεία 

 ‣ Κατάσταση της εφαρμογής των νομικών πράξεων της ΕΕ στα 
κράτη μέλη 

 ‣ Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα (κράτη μέλη 
της ΕΕ, συνδεδεμένες χώρες και υποψήφιες χώρες) 

 ‣ Εταίροι του ΕΔΔ

 ‣ Τμήματα εκδηλώσεων και ειδήσεων για μια επισκόπηση 
των προσεχών συναντήσεων του ΕΔΔ και εκδηλώσεων των 
εταίρων, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

Για περισσότερες 
πληροφορίες 

 ‣ Συμβουλευτείτε τις σελίδες Πρακτικής καθοδήγησης του 
ΕΔΔ στον ιστότοπο του ΕΔΔ 

 ‣ Διατίθενται βίντεο, για παράδειγμα ένα βίντεο που 
παρουσιάζει τον ιστότοπο του ΕΔΔ και βίντεο με οδηγίες 
για διάφορα εργαλεία

Με μέσο όρο 2,5 εκατομμύρια προβολές 
ετησίως, ο ιστότοπος του ΕΔΔ παραμένει 
μια ζωτικής σημασίας πηγή βασικών 
πληροφοριών για επαγγελματίες.  
Επομένως, ένα από τα βασικά καθήκοντα 
της Γραμματείας του ΕΔΔ είναι να 
διασφαλίσει την ποιότητα του περιεχομένου 
της πλατφόρμας.
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