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Έκθεση Πεπραγμένων 

 

 
Στις 18-19 Φεβρουαρίου 2016 έλαβε χώρα στην πόλη Trier Γερμανίας σεμινάριο του 

«EJTN» με θέμα «Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and 

Best Practices (Module 2) – Networking in Tackling Terrorism - Domestic and European 

Levels», στο οποίο μετείχαν Δικαστές και Εισαγγελείς από διάφορα Κράτη-Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η αντιμετώπιση του 

φαινομένου της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του ποινικού (ουσιαστικού και 

δικονομικού) δικαίου με παραδείγματα από την πράξη («βέλτιστες πρακτικές» 

αντιμετώπισής του), σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και με έμφαση τόσο στη 

συνεργασία μεταξύ των κατ’ ιδίαν αρχών εντός των Κρατών-Μελών όσο και στη 

διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα αυτό. 

     Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, οι διοργανωτές του απηύθυναν καλωσόρισμα. 

Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου επικεντρώθηκε - υπό τη μορφή διαλέξεων 

εκπροσώπων διαφόρων χωρών και συζήτησης που επακολούθησε - στη συλλογική 

προσπάθεια των εθνικών (διοικητικών, αστυνομικών, τελωνειακών, δικαστικών και 

σωφρονιστικών) αρχών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών υπηρεσιών 

πληροφοριών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας: 

Παρουσιάσθηκε το σύστημα συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών από τις 

παραπάνω υπηρεσίες της Γερμανίας, το οποίο συντονίζεται από το «Κέντρο για την 

Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας» με έδρα το Βερολίνο. Ακολούθως, αναλύθηκε η 



αντιμετώπιση του φαινομένου, από νομοθετικής ιδίως απόψεως, στη Μεγάλη 

Βρετανία (με ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά σημεία του πρόσφατου νόμου που 

ψηφίσθηκε στη χώρα αυτή: «Counter-Terrorism and Security Act 2015»), την 

Ολλανδία (με αναφορά στον θεσμό του «Εθνικού Συντονιστή της Ολλανδίας για την 

Ασφάλεια και την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας»), τη Γαλλία και το Βέλγιο. Στο 

δεύτερο μέρος του σεμιναρίου συζητήθηκαν ζητήματα αμοιβαίας δικαστικής 

συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.  

     Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εισηγήσεων και των συζητήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν εξ αφορμής αυτών, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας («working 

groups») με αντικείμενο την επεξεργασία υποθέσεων / περιπτώσεων αντιμετώπισης 

τρομοκρατικών ενεργειών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν εντός του χώρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του τρόπου 

διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας (σε επίπεδο ερευνών και εν γένει 

ανακριτικών πράξεων) στις περιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της Αλ Κάιντα 

στα δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς της Μαδρίτης και του Λονδίνου, καθώς και η 

παρουσίαση της συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας μέσω του 

θεσμού των «Κοινών Ανακριτικών Ομάδων» / «Κοινών Ομάδων Έρευνας» («Joint 

Investigation Teams»), σύμφωνα με το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 2000 

σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνεργασία, για την καταπολέμηση φαινομένων 

τρομοκρατίας στο πλαίσιο αυτονομιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή των Βάσκων.  

     Επίσης, ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω 

της «EUROJUST» για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε 

διεθνές επίπεδο, με επισήμανση της δυνατότητας δέσμευσης των περιουσιακών 

στοιχείων που σχετίζονται με τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ συμπερασματικά  

τονίσθηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας και συντονισμένης αντιμετώπισης της 

τρομοκρατίας τόσο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και από τα Κράτη-Μέλη, 

μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου, χωρίς παράλληλα να 

καταργούνται οι ιδιαιτερότητες των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων, ενόψει και της από 

02.12.2015 «Πρότασης για τη θεσμοθέτηση Κοινοτικής Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 



και την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαισίου του Συμβουλίου (Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων) 2002/475 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», η 

οποία (Πρόταση) σημειώνεται ότι προγραμματίσθηκε να αποτελέσει αντικείμενο 

συζητήσεως περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 από το παραπάνω Συμβούλιο 

(Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων). 

 

  

    
 


