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Ποιός είναι ο σκοπός της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της 
Ε.Ε. ;

 Το 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε την αντιτρομοκρατική στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε
παγκόσμιο επίπεδο και για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης.

 Καθώς οι πολίτες στην Ευρώπη και πέραν αυτής εξακολουθούν να
υφίστανται θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις, η καταπολέμηση
της τρομοκρατίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ, τις
χώρες της ΕΕ και τους εταίρους της ΕΕ.

 Με το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ, δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο η αρμοδιότητα να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες για τον
ορισμό της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή
διάσταση, της οποίας παράδειγμα αποτελεί η τρομοκρατία.
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Νομοθεσία της Ε.Ε. 

Βασικά αντιτρομοκρατικά μέσα
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Οδηγία (EΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ποιος είναι ο σκοπός της Οδηγίας;

Σκοπεύει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπό το φως των εξελισσόμενων τρομοκρατικών

απειλών και λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα της τρομοκρατίας.

Θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των αδικημάτων και των σχετικών

ποινών σε αυτόν τον τομέα.

Εισάγει επίσης μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων.

Αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ ως ακρογωνιαίο λίθο της απάντησης

της ποινικής δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ενάντια στην τρομοκρατία και τροποποιεί

κάποια μέρη της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και

τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα.
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Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την

Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Απόφαση (ΕΕ) 2018/889 & 2018/890 για τη σύναψη της Σύμβασης του Συμβουλίου

της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας εκ μέρους της ΕΕ

Η σύμβαση έχει στόχο τη στήριξη και ενίσχυση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας με

μέτρα σε εθνικό επίπεδο και μέσω διεθνούς συνεργασίας με την προϋπόθεση ότι όλα τα

μέτρα οφείλουν να σέβονται:

το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες,

τα ανθρώπινα δικαιώματα,

τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Το πρωτόκολλο ενισχύει τη σύμβαση με σειρά άρθρων που στόχο έχουν να

αντιμετωπίσουν κυρίως το πρόβλημα ξένων μαχητών της τρομοκρατίας.

Οι αποφάσεις συνάπτουν τη σύμβαση και το πρωτόκολλο εκ μέρους της ΕΕ
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Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη

χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Ποιος είναι ο σκοπός του Κανονισμού;

 θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την

κατοχή και τη χρήση ουσιών και μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για

την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

 περιορίζει τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων στο ευρύ κοινό και

απαιτεί την αναφορά τυχόν ύποπτων συναλλαγών που αφορούν τις ουσίες στις αρμόδιες

αρχές.

 ενισχύει περαιτέρω το σύστημα πρόληψης της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών,

ως απάντηση στην εξελισσόμενη απειλή που συνιστούν για τη δημόσια ασφάλεια η

τρομοκρατία και άλλες σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.
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Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που

περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την

πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών

εγκλημάτων

Ποιος είναι ο σκοπός της Οδηγίας;

 η θέσπιση διατάξεων για τη διαβίβαση των δεδομένων που περιέχονται στις

καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) σε διεθνείς πτήσεις αεροπορικών εταιρειών

προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 Προβλέπει επίσης διατάξεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις

αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις

μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1781/2006

Ποιος είναι ο σκοπός του Κανονισμού;

Θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των πληρωτών και των δικαιούχων,

που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών για

 την πρόληψη

τον εντοπισμό &

τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων

από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι κανόνες της ΕΕ σε αυτό τον τομέα βασίζονται κυρίως σε διεθνείς συστάσεις που

υιοθετούνται από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 σχετικά με την καταπολέμηση της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του

ποινικού δικαίου

Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ — πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για

τις Θεωρήσεις από τις αρχές των χωρών της ΕΕ και την Ευρωπόλ

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την ανταλλαγή

πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά

αδικήματα



Εξελισσόμενες τάσεις - προκλήσεις

13

Η αναθεωρημένη στρατηγική της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της

ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία, όπως

εγκρίθηκε το 2014, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης

και της στρατολόγησης, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των εξελισσόμενων

τάσεων, όπως :

 οι μεμονωμένοι δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων

 οι αλλοδαποί μαχητές

 η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους τρομοκράτες

Η στρατηγική τροποποιήθηκε περαιτέρω από σειρά συμπερασμάτων του

Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων στο

έδαφος της ΕΕ.
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Ανάγκη πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο
εξτρεμισμό στις φυλακές με εμπεριστατωμένη και ειδικά διαμορφωμένη πολιτική για την

 ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων και εργαλείων εντοπισμού πρώιμων
ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας της ποινικής δικαιοσύνης

 παροχή αριθμητικά επαρκών και καλά εκπαιδευμένων θρησκευτικών εκπροσώπων στις
φυλακές και στήριξη στους κοινωνικούς λειτουργούς και συμβούλους

 παροχή στους κρατούμενους ευκαιριών μάθησης και διαμόρφωσης κριτικής σκέψης στη
φυλακή

 δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στις φυλακές, προκειμένου να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα επαναπροσαρμογής και επανένταξης

 συνέχιση των εργασιών βελτίωσης των συνθηκών κράτησης



Προοπτικές
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Η Ε.Ε. επιδιώκει να πλήξει την ικανότητα σχεδιασμού και
οργάνωσης των τρομοκρατών και να εξασφαλίσει την προσαγωγή
τους στη δικαιοσύνη.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ε.Ε. έχει επικεντρωθεί στην:

 ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων

 βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών

 καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 στέρηση των μέσων στήριξης και επικοινωνίας από τους 
τρομοκράτες 

 μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οργάνων της Ε.Ε. στο τομέα 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας 



Όργανα της Ε.Ε. στην 
καταπολέμηση της Τρομοκρατίας
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Συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης

Οργανισμός επιβολής του νόμου της Ε.Ε. (Europol)

Οργανισμός της Ε.Ε. για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής

του νόμου (CEPOL)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

(Frontex)

Οργανισμός της Ε.Ε. για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής

δικαιοσύνης (Eurojust)
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ECTC)

Το ECTC εστιάζει :

στη παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της

ΕΕ για έρευνες

στην αντιμετώπιση ξένων μαχητών

στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (μέσω του προγράμματος παρακολούθησης

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της μονάδας χρηματοοικονομικών

πληροφοριών) ·

 στη διαδικτυακή τρομοκρατική προπαγάνδα και εξτρεμισμό

 στη παράνομη διακίνηση όπλων

 στη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αντιτρομοκρατικών αρχών
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ECTC)
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Eurojust – αντιτρομοκρατικό μητρώο (CTR)

Με βάση την απόφαση 2005/671 / ΔΕΥ του Συμβουλίου, δημιουργήθηκε μητρώο, με την

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ.

 Το αντιτρομοκρατικό μητρώο (CTR) έχει στόχο την ενίσχυση της δικαστικής απόκρισης

στα κράτη μέλη σε τρομοκρατικές απειλές και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών.

Το CTR, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020, συγκεντρώνει βασικές

δικαστικές πληροφορίες για να δημιουργήσει δεσμούς σε διαδικασίες εναντίον υπόπτων

τρομοκρατικών αδικημάτων.

Αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες θα βοηθήσουν τους εισαγγελείς να συντονιστούν

πιο ενεργά και να εντοπίσουν τους υπόπτους ή τα δίκτυα που ερευνούνται σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις με πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις.
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Στρασβούργο 

12 

Σεπτεμβρίου 

2018

πρωτοβουλία της Επιτροπής για 

την επέκταση των 

αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας στην 

καταπολέμηση διασυνοριακών 

εγκλημάτων τρομοκρατίας

Τα επόμενα στάδια >>>>>

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή

από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα την επέκταση των

αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Επιτροπή μπορεί να προωθήσει

περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας τροποποίηση του κανονισμού για τη

σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Α. ΣΤΗΝ Ε.Ε.


