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ΧΕΑΔ: Χώρος Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 

ΕΔΠΕ : Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN) 

COSI: Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε Θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας  

EC3: European Cybercrime Centre 

EDU: European Drug Unit 

EIS: Σύστημα Πληροφοριών Europol (Europol Information System)  

ENISA: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

SIS: Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Schengen Information System) 

SLTD: Σύστημα κλεμμένων και απωλεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων (Stolen and Lost 

Travel Documents database) 

VIS: Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System) 
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«Εάν έπρεπε να περιορίσω τους ευρύτερους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσα να συμπεριλάβω στους περιορισμούς την εσωτερική ασφάλεια. 

Γιατί είναι σήμερα αδύνατο στον τομέα αυτό να υπάρξουμε χωρίς μια αποτελεσματική 

συνεργασία, επειδή η διεθνής εγκληματικότητα αυξάνεται και όλοι μας υποφέρουμε από αυτό το 

κακό» 

Jacques Delors (πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1985-1995 και από τους πρωτεργάτες του 

σχεδίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης) 
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Περίληψη 

Η συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αστυνομικής φύσεως θέματα 

αναπτύχθηκε -κυρίως- για να καλύψει το έλλειμμα ασφαλείας που προέκυψε από την 

κατάργηση των συνοριακών ελέγχων με τις Συμφωνίες Schengen και τη συνακόλουθη 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω Συμφωνιών προβλέφθηκαν 

μέτρα αστυνομικής συνεργασίας προκειμένου να αντισταθμισθεί το έλλειμμα ασφαλείας που 

ανέκυψε. Η αστυνομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ωστόσο κρίνεται αναγκαία και 

επιβεβλημένη, όχι μόνο εξαιτίας της κατάργησης των ελέγχων στα σύνορα, αλλά κυρίως 

εξαιτίας των μορφών με τις οποίες εμφανίζεται η εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα στις 

μέρες μας δεν περιορίζεται στα στενά εδαφικά όρια ενός κράτους, αλλά εμφανίζει 

οργανωμένη μορφή με διεθνή διάσταση. Για το λόγο αυτό επιτακτική είναι η ανάγκη 

συνεργασίας σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ στοχεύει στη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου προστασίας για τους πολίτες της σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας, οργανωμένης ή μη, ιδίως της τρομοκρατίας, του οργανωμένου 

εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, μέσω 

της στενότερης συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων, τελωνιακών και άλλων 

υπηρεσιών ειδικευμένων σε τομείς όπως η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση του 

εγκλήματος από κράτη μέλη τόσο απευθείας όσο και μέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 

Υπηρεσίας (Europol). 

  

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αστυνομική συνεργασία, Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

Συμφωνίες Schengen, Europol, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, 

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. 
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Abstract 

The cooperation of the Member States of the European Union in police matters was 

developed - in particular - to cover the security deficit resulting from the abolition of border 

controls with the Schengen Agreements and the consequent free movement of persons. Within 

the framework of the above agreements, police cooperation measures have been envisaged to 

compensate for the security breach that has arisen. Police cooperation at European level, 

however, is deemed necessary not only because of the abolition of border controls, but also 

because of the forms in which crime occurs. Crime nowadays is not limited to the narrow 

territorial boundaries of a state, but is organized in an international dimension. This is why the 

need for cooperation at the European as well as the international level is imperative. The EU 

aims to ensure a high level of protection for its citizens in an area of freedom, security and 

justice. This objective is achieved by preventing and combating crime, whether organized or 

not, in particular terrorism, organized crime, cybercrime, illicit drug trafficking through closer 

cooperation between police forces, customs and other specialist services in areas such as 

preventing, detecting or investigating crime by Member States, both directly and through the 

European Police Office (Europol). 
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Εισαγωγή 

Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (στο εξής Χώρος ή ΧΕΑΔ), 

αποτελεί ένα από τα πλέον ζωτικά και επίκαιρα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο 

ΧΕΑΔ βασίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 

67 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δημιουργήθηκε με 

σκοπό αφενός να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και αφετέρου να 

προσφέρει στους πολίτες ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Περιλαμβάνει πολιτικές1 που 

επεκτείνονται από τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, το άσυλο και τη 

μετανάστευση, την αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

(καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος, της εμπορίας παράνομων ναρκωτικών κλπ), μέχρι τη δικαστική συνεργασία σε 

αστικές και ποινικές υποθέσεις. 

Σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, ο ρόλος της EE συνίσταται στη χάραξη κοινών 

πολιτικών, στην έκδοση νομικών πράξεων και στην πρακτική συνεργασία στους τομείς της 

αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της διαχείρισης των συνόρων και της διαχείρισης 

κρίσεων. Τα μέτρα στους τομείς της συνεργασίας και των πολιτικών εξελίσσονται συνεχώς, 

ενώ δίνεται προσοχή στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών και της 

εγκληματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων αναφορικά 

με την ασφάλεια, είναι αποφασιστικής σημασίας η συμβολή τόσο των εσωτερικών όσο και 

των εξωτερικών πολιτικών της EE. Στην προς εκπόνηση εργασία θα «περιοριστούμε» στην 

εξέταση πολιτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την 

αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση της «σοβαρής» εγκληματικότητας. 

Η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής αστυνομικής συνεργασίας αναγνωρίστηκε από 

τα πρώιμα στάδια της πολιτικής ολοκλήρωσης προκειμένου η Ένωση να μετατραπεί σε Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Στη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου εμπλέκονται 

εκτός από τις αστυνομικές, τελωνειακές και άλλες αρχές επιβολής του νόμου με απώτερο 

στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων σε ολόκληρη 

την ΕΕ. 

                                                             
1 Με τον όρο «κοινή πολιτική» νοείται ένα σύνολο αποφάσεων, κανόνων, ενεργειών και συμπεριφορών που 

προτείνονται ή θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχει ιδρύσει μια ομάδα κρατών, και που 

εφαρμόζονται από τα κοινά όργανα και από τα κ-μ. 
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Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν ήδη από το 1976, όταν μέσω της αποκαλούμενης 

«ομάδας TREVI»2 άρχισε η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αργότερα, 

με τη δημιουργία του Χώρου Σένγκεν το 1985, στον οποίο αρχικά συμμετείχε περιορισμένος 

αριθμός κρατών μελών, η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία έγινε πραγματικότητα. Στην 

συνέχεια, η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθόρισε τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που 

θεμελίωσαν την ανάγκη για αστυνομική συνεργασία (τρομοκρατία, ναρκωτικά και άλλες 

μορφές διεθνούς εγκληματικότητας). Έθεσε επίσης την αρχή, βάσει της οποίας 

δημιουργήθηκε μια «ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία» (Europol). Με την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ, το κεκτημένο του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών 

που σχετίζονταν με την αστυνομική συνεργασία, ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αν και περιλήφθηκε στον «τρίτο πυλώνα» που αποτελούσε αντικείμενο 

διακυβερνητικής συνεργασίας. Τέλος, με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας 

και την κατάργηση της «δομής των πυλώνων» η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον 

περισσότερα μέσα για την προαγωγή της αστυνομικής συνεργασίας, η οποία πλέον υπόκειται 

σε ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το κύριο όργανο της συνεργασίας είναι η Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Αρχή (Europol), η οποία αποτελεί θεμέλιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής 

αρχιτεκτονικής για την εσωτερική ασφάλεια.  

Η παρούσα εργασία, βασικό σκοπό έχει να αναδείξει τις μορφές συνεργασίας που 

αναπτύχθηκαν στους κόλπους της ΕΕ απέναντι στην απειλή του εγκλήματος σήμερα. 

Δευτερευόντως, επιχειρεί να καταδείξει πολιτικές-στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί από την 

ΕΕ για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και τήρησης της δημόσιας 

τάξης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσης εργασίας είχε ως 

βάση την συστηματική επισκόπηση του ευρωπαϊκού –κυρίως- νομικού πλαισίου (συμβάσεις 

και συμφωνίες, κανονισμοί, αποφάσεις κ.α.) που ρυθμίζει τις παραμέτρους της αστυνομικής 

συνεργασίας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές επί του 

συγκεκριμένου θέματος.  

Η εργασία δομείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια 

ιστορική αναδρομή προς την εγκαθίδρυση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, κάνοντας αναφορά τόσο στη Συνθήκη Σένγκεν και τη 

Σύμβαση Εφαρμογής αυτής, όσο και στους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μορφές συνεργασίας που αναπτύχθηκαν, προκειμένου να 

επιτευχθεί ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Στο τρίτο κεφάλαιο 

                                                             
2 Η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και οι εργασίες 

ενεργούνταν σε διακυβερνητικό επίπεδο 
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γίνεται εκτενής αναφορά στις μορφές αστυνομικής συνεργασίας που αναπτύχθηκαν και τους 

οργανισμούς που δημιουργήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωταρχικός σκοπός της 

εγκαθίδρυσης ενός χώρου ασφάλειας. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι σημαντικές μορφές εγκληματικότητας, όπως αυτές καθορίστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια 2015-2020, και οι πολιτικές-στρατηγικές που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας. 
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Κεφάλαιο 1: Ιστορική Εξέλιξη προς τη δημιουργία Χώρου Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 

Οι απαρχές της συνεργασίας στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

(ΔΕΥ) χρονολογικά τοποθετούνται στη δεκαετία του ’60. Από τότε και για αρκετά χρόνια 

κάθε ευρωπαϊκή πολιτική που αφορούσε τους συγκεκριμένους τομείς θεσπιζόταν στα πλαίσια 

κυβερνητικών συνεδριάσεων σε ad hoc ομάδες και εκτός των νομοθετικών δομών της Ε.Ε. 

(Ανάγνου 2014:31). Στην ιδρυτική Συνθήκη προβλεπόταν ότι οι τομείς της δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας παρέμειναν στις αρμοδιότητες των Κ-Μ, χωρίς καμία παραχώρηση κρατικών 

αρμοδιοτήτων στα κοινοτικά όργανα, αποτελώντας τον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» της 

κρατικής κυριαρχίας. Επίσης, στις ιδρυτικές Συνθήκες περιλαμβάνονταν μια σειρά από 

ρήτρες διαφυγής για λόγους δημόσιας τάξης, οι οποίες παρείχαν τη δυνατότητα στα κράτη-

μέλη να θέτουν περιορισμούς στις κοινοτικές ελευθερίες που δικαιολογούνται από λόγους 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ωστόσο άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι ζητήματα 

όπως αυτά της διαρκώς αυξανόμενης διεθνούς εγκληματικότητας, των μεταναστευτικών 

ροών, και των διελεύσεων από τα σύνορα δεν μπορούσαν να αντιμετωπισθούν μονομερώς, 

αλλά απαιτούσαν τη διεθνή συνεργασία (Νάσκου-Περράκη, εις Β. Σκουρή 2003:103 επ.). Σε 

αυτό συντέλεσαν, αφενός, η πορεία προς την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς (1992) με 

τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο τα πρόσωπα θα διακινούνται 

ελεύθερα και χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους και, αφετέρου η πτώση των «ανατολικών 

καθεστώτων» (1991), που απελευθέρωσε μεγάλες ανθρώπινες μάζες που επιθυμούσαν να 

μετακινηθούν προς τη Δυτική Ευρώπη προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, εκμεταλλευόμενες 

και το γεγονός του ανοίγματος των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών. 

Με τη Συνθήκη Μάαστριχτ (1991) για πρώτη φορά εισήχθη στο θεσμικό οικοδόμημα η 

Συνεργασία στη Δικαιοσύνη και στις Εσωτερικές Υποθέσεις (ΣΔΕΥ) και αποτέλεσε τον 

Τρίτο Πυλώνα, στον οποίο διατηρήθηκε ο διακυβερνητικός χαρακτήρας. Στον τρίτο πυλώνα 

υπό τον τίτλο VI «Συνεργασία στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων» (άρθρα 

Κ-Κ9), αναφέρονται ως «θέμα κοινού ενδιαφέροντος»: η πολιτική ασύλου, οι κανόνες που 

διέπουν τη διέλευση προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών και τον έλεγχο 

τους, η πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση και τους υπηκόους τρίτων χωρών, η 

καταπολέμηση της τοξικομανίας, η καταπολέμηση της απάτης διεθνούς κλίμακας, η 

δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, 

η τελωνειακή συνεργασία, η αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση της 
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τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς 

εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της Europol3. 

Αναφορικά με τη θεσμική διάρθρωση του τρίτου πυλώνα εφαρμόστηκε η αρχή του 

«ενιαίου θεσμικού πλαισίου»4 που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια των δράσεων της 

Ένωσης που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης, προβλέφθηκαν και 

άλλα όργανα, όπως είκοσι (20) περίπου επιτροπές εμπειρογνωμόνων, τρεις (3) διευθύνουσες 

επιτροπές5 και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ανάγνου 2014:33). 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η λεγόμενη Συντονιστική Επιτροπή6, η οποία αποτελείται από 

ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους με βασικό καθήκον το συντονισμό των εργασιών στους 

τομείς ΔΕΥ, τη γνωμοδότηση προς το Συμβούλιο και την προετοιμασία των εργασιών του 

τελευταίου. Το Συμβούλιο των υπουργών έχει τον κύριο ρόλο, δεδομένου ότι πρόκειται για 

πυλώνα στον οποία προεξέχουσα θέση έχουν στοιχεία διακυβερνητικής συνεργασίας, στο 

οποίο ανήκει και η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων με διαδικασία sui generis. Ειδικότερα, για 

την πραγματοποίηση της συνεργασίας το Συμβούλιο μπορούσε ομόφωνα να καθορίζει 

«κοινές θέσεις», να θεσπίζει «κοινές δράσεις» και να καταρτίζει συμβάσεις7, ενώ για θέματα 

διαδικαστικά και για την έγκριση εφαρμογής απαιτούταν ειδική πλειοψηφία8. Αντίθετα, τόσο 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ρόλος που προβλέφθηκε 

ήταν περιορισμένος, καθότι αναγνωριζόταν νομοθετική πρωτοβουλία σε ορισμένους μόνο 

τομείς, ενώ προβλεπόταν «πλήρη σύμπραξη» της σε όλες τις δραστηριότητες της ΣΔΕΥ9. Ο 

ρόλος του Κοινοβουλίου αν και αυξημένος συγκριτικά με το παρελθόν, εντούτοις 

περιοριζόταν στην ενημέρωση του, στη διατύπωση γνωμών και συστάσεων, και τέλος στην 

έκφραση ερωτήσεων10.  

Παρόλο που με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ «εισήλθε» η συνεργασία στους τομείς της 

Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων στο θεσμικό οικοδόμημα, ωστόσο στην 

εφαρμογή της (η συνεργασία) δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική για τους κάτωθι λόγους: α) 

απουσία δικαστικού ελέγχου από το ΔΕΚ στον τρίτο πυλώνα που έθετε ζήτημα έλλειψης 

δημοκρατίας, καθόσον η ΣΔΕΥ περιέχει πτυχές που θίγουν θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

β) ζητήματα αποτελεσματικότητας που απέρρεαν από το γεγονός ότι απαιτούνταν ομοφωνία 

για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο, και τέλος γ) το ζήτημα της δια-πυλωνικότητας με 

την έννοια ότι υπήρχε ανάμειξη πρώτου (θεωρήσεις) και τρίτου πυλώνα (ΣΔΕΥ). 

                                                             
3 Άρθρο Κ1 της  ΣΕΕ 
4 Όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο Γ της  ΣΕΕ 
5 Α) για θέματα ασύλου, β) αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας και γ) δικαστικής συνεργασίας 
6 άρθρο Κ4 της  ΣΕΕ 
7 Άρθρο Κ3 της  ΣΕΕ 
8 Άρθρο Κ3 παρ. 2 της  ΣΕΕ 
9 άρθρο Κ4 παρ. 2 της  ΣΕΕ 
10 άρθρο Κ6 της  ΣΕΕ 
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Η Συνθήκη του Άμστερνταμ που «διαδέχθηκε» την Συνθήκη του Μάαστριχτ στόχευε 

να επιλύσει κατά το δυνατόν τα προρρηθέντα ζητήματα που είχαν ανακύψει από την 

εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Ειδικότερα, η Συνθήκη του Άμστερνταμ έθεσε ως 

στόχο, τροποποιώντας το άρθρο Β της Συνθήκης του Μάαστριχτ, «να διατηρήσει και να 

αναπτύξει την Ένωση ως χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον 

αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση, και την πρόληψη και 

καταστολή της εγκληματικότητας». Οι συντάκτες της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

εγκαθίδρυσαν για τον «Χώρο» ένα θεσμικό σύστημα, που συνδύαζε δύο συνιστώσες τη 

διακυβερνητική από τη μια και την υπερεθνική από την άλλη. Ωστόσο, το θεσμικό σύστημα 

στη διακυβερνητική του συνιστώσα ήταν λιγότερο διακυβερνητικό, αφού καθιερωνόταν, 

περιορισμένη, βέβαια, εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαβούλευση) και του 

Δικαστηρίου, ενώ στην υπερεθνική του συνιστώσα ήταν λιγότερο υπερεθνικό, λόγω της 

διατήρησης σε μεγάλο εύρος περιπτώσεων της ομοφωνίας, της ασθενούς συμμετοχής του 

Κοινοβουλίου, που εξαντλούνταν στη διαβούλευση, στη λήψη αποφάσεων, καθώς και των 

σημαντικών περιορισμών στον δικαστικό έλεγχο (Χρυσομάλλης 2007: 58 επ.). Παρά την 

κατανομή των δραστηριοτήτων του «Χώρου» σε δύο διαφορετικούς στη φύση τους πυλώνες 

της Ένωσης τα επιμέρους θεσμικά συστήματα παρουσιαζόταν με αρκετές ομοιότητες και 

φανερή ροπή προς τη δια-κυβερνητικότητα. Επίσης, λόγω της εκτεταμένης χρήσης της 

ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων, ούτε η αποτελεσματικότητα του θεσμικού μηχανισμού 

βελτιώθηκε σημαντικά, αν και αυτή ήταν ο κύριος λόγος της μετάβασης των τομέων αυτών 

από τη διακυβερνητική στην υπερεθνική μέθοδο συνεργασίας. 

Τέλος, η «διαπυλωνικότητα» -όπως επικράτησε να ονομάζεται- του «Χώρου», 

δημιούργησε σοβαρά νομικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο των δίδυμων πράξεων, η 

αμφισβήτηση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων και οι προσπάθειες διολίσθησης προς 

διακυβερνητικές λύσεις εκ μέρους των κρατών μελών, που με δυσκολία ανακόπτονταν με τη 

χρήση του άρθρου 47 ΣΕΕ από το Δικαστήριο και την Επιτροπή. Με βάση τα ανωτέρω, δεν 

απείχε από την πραγματικότητα η θέση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στη Γνωμοδότησή της για 

τη Συνθήκη της Λισαβόνας χαρακτήρισε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη 

του Άμστερνταμ ως «νομική και θεσμική σχιζοφρένεια στον τομέα των πολιτικών που 

σχετίζονται με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»11. Δριμεία ήταν, όμως, η 

                                                             
11 Αιτιολογική Έκθεση Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 

Εισηγητές  R. CORBETT και I.MENDEZ DE VIGO, RR/705582 EL.doc, PE398.367v02-00, A6-0013/2008, 

της 29.01.2008, σ.104 επ., όπου και η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, έγγραφο 2007/2286 (ΙΝΙ), Εισηγητής J. M. CAVADA. 
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κριτική που δέχτηκαν οι επιλογές του «συνταγματικού νομοθέτη» της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ που αφορούσαν τον δικαστικό έλεγχο (Για την κριτική αυτή βλ. ενδεικτικά S. 

PEERS (1998): 337 επ.). Έτσι, κρίθηκε σχεδόν ομόφωνα ότι οι επιλογές αυτές (άρθρα 35 

ΣΕΕ και 68 Συνθ.ΕΚ) συνιστούσαν: οπισθοδρόμηση στην προσπάθεια εμβάθυνσης της 

αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας ιδιαίτερα των ιδιωτών, και κίνδυνο για την ίδια την 

εκπλήρωση της αποστολής του Δικαστηρίου, που καλείται να εξασφαλίζει την τήρηση 

δικαίου κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της Συνθήκης. 

Η Συνθήκη της Νίκαιας ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θεσμικά –κυρίως- θέματα: την 

αντικατάσταση της ομοφωνίας από την ειδική πλειοψηφία στις διαδικασίες αποφάσεων, τις 

ενισχυμένες συνεργασίες μερικών κρατών μελών, τη στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο 

και το μέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής12. Ειδικότερα, αναφορικά με το «Χώρο» 

συνέβαλε στην επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης13 σε ορισμένα θέματα και στη 

μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία14. Επίσης, προσδιορίστηκαν νέες μορφές 

συνεργασίας αναφορικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και 

ενισχύθηκαν τα μέσα για τη συνεργασία με την κατοχύρωση της Ευρωπαϊκής Μονάδας 

Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)15 (Ανάγνου 2014:37). 

Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας, επενένωσε το Χώρο, «κοινοτικοποιώντας» τον 3ο 

πυλώνα, και εντάσσοντας, πλέον, το σύνολο της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας 

στις Ποινικές Υποθέσεις στην υπερεθνική μέθοδο δράσης της Ένωσης και στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο της ΣΛΕΕ, που αντικατέστησε την ΣυνΕΚ (Πλιάκος 2012:37). Η ενοποίηση αυτή 

σηματοδοτείται από την αποκατάσταση της ενότητας στην ονομασία, αφού το σύνολο των 

πολιτικών επιγράφεται πλέον επισήμως Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η 

αρμοδιότητα της Ένωσης σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις αναγνωρίζεται ως συντρέχουσα (άρθρο 4 ΣΛΕΕ) και μόνο η ΚΕΠΠΑ παραμένει 

διακυβερνητικού χαρακτήρα16. Η πρώην διακυβερνητική δομή παύει να υπάρχει, δεδομένου 

ότι οι πράξεις που εγκρίνονται σε αυτόν τον τομέα υπόκειται πλέον στη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία17 και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιούνται τα νομικά μέσα της 

Ένωσης (κανονισμοί, οδηγίες και αποφάσεις). Προκειμένου να διασφαλισθεί εντός της 

Ένωσης η προώθηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας στο άρθρο 71 της ΣΛΕΕ προβλέπεται η σύσταση μόνιμης επιτροπής 

                                                             
12 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/4/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 τελευταία πρόσβαση 

25/01/2018 
13 Άρθρο 67 παρ. 5 ΣυνθΕΚ 
14 Άρθρο 63 ΣυνθΕΚ 
15 Άρθρο 31 ΣυνθΕΕ 
16 Η διακυβερνητική φύση της ΚΕΠΠΑ συνάγεται ευθέως από το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. β’ της νέας ΣΕΕ 
17 πρόταση της Επιτροπής, ειδική πλειοψηφία και συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/4/?all=1
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/4/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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(Επιχειρησιακής Συνεργασίας) εντός του Συμβουλίου. Η επιτροπή αυτή, προάγει τον 

συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών (πιο λεπτομερή αναφορά για 

την Επιτροπή θα γίνει στο Κεφάλαιο 3). 

Επιπλέον, αναγνωρίζεται στο ΔΕΚ γενική δικαιοδοσία να ερμηνεύει και να ελέγχει την 

εγκυρότητα των πράξεων που υιοθετούνται στα πλαίσια του «Χώρου». Εξαιρείται μόνο ο 

έλεγχος του κύρους και της αναλογικότητας των επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομίας 

και ο τρόπος άσκησης των ευθυνών, που φέρουν τα κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας 

τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας18 (Carrera S. & Geyer F., 2007). Για τις 

πράξεις, που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η 

εφαρμογή των διατάξεων της νέας Συνθήκης σχετικά με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες τόσο 

της Επιτροπής όσο και αυτές του Δικαστηρίου αναβάλλεται για μια μεταβατική περίοδο 

πέντε ετών19. Στο διάστημα αυτό, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου 

εφαρμόζεται το άρθρο 35 της παλαιάς ΣΕΕ, που προέβλεπε περιορισμένο δικαστικό έλεγχο. 

Τη φανερή πρόοδο που πραγματοποιείται με την «κοινοτικοποίηση» του σημερινού 3ου 

πυλώνα και την ενοποίηση του Χώρου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αμβλύνουν οι σοβαρές 

εξαιρέσεις από τις νέες ρυθμίσεις, που επεδίωξαν και επέβαλαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Ιρλανδία και η Δανία. Στην ουσία μέσα από πολύπλοκες ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα 

κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία να επιλέξουν μεταξύ της συμμετοχής τους 

(opt-in) ή της μη-συμμετοχής τους (opt-out) στην ανάπτυξη του Χώρου20.  

Καταληκτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η «κοινοτικοποίηση» του Τρίτου Πυλώνα 

και η ενοποίηση του Χώρου στο υπερεθνικό πλαίσιο της ΣΛΕΕ, συνοδεύτηκε από ορισμένες 

θεσμικές ιδιαιτερότητες (Χρυσομάλλης 2010 : 40-41). Ως σημαντικότερες θα μπορούσαν να 

αναφερθούν: 

-Η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καθορίζει τους στρατηγικούς 

προσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στον ΧΕΑΔ με 

ομοφωνία και χωρίς τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Άρθρο 68 ΣΛΕΕ), κάτι 

που σαφώς περιορίζει την αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που απολαμβάνει η 

Επιτροπή και υποσκάπτει τη νομοθετική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

                                                             
18 άρθρο 276 ΣΛΕΕ 
19 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου (αριθ.36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις 
20 Η ιδιαίτερη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας προκύπτουν από τα εξής 

Πρωτόκολλα που προσαρτήθηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρωτόκολλο (αριθ. 21) σχετικά με τη θέση του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

πρωτόκολλο (αριθ. 19) για την ενσωμάτωση του κεκτημένου Schengen στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Πρωτόκολλο (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας 
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-Η πρόβλεψη «ρητρών εφεδρικής τροχοπέδης»21 (έκτακτα φρένα) στους τομείς της 

Δικαστικής Συνεργασίας στις Αστικές Υποθέσεις, σε ότι αφορά το οικογενειακό δίκαιο 

(άρθρο 81 παρ. 3 εδ. γ ΣΛΕΕ), καθώς και της Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές 

Υποθέσεις (άρθρο 82 παρ. 3 ΣΛΕΕ), με την προσφυγή στις οποίες μπορεί να ανασταλεί ή και 

εκτραπεί η νομοθετική λειτουργία της Ένωσης. 

-Η κατανομή της νομοθετικής πρωτοβουλίας μεταξύ της Επιτροπής και ενός τετάρτου των 

κρατών μελών (άρθρο76 ΣΛΕΕ). Η ρύθμιση αυτή που καταργεί στην ουσία το προνόμιο της 

νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής στις πολιτικές του Χώρου. Συγκρινόμενη 

εντούτοις με το καθεστώς της Συνθήκης του Άμστερνταμ στον τομέα της Δικαστικής και 

Αστυνομικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις, αποτελεί πρόοδο, καθόσον στο 

προηγούμενο καθεστώς κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα μπορούσε να καταθέσει προτάσεις. 

-Η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων τα οποία φροντίζουν ώστε για τις σχετικές 

νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της 

Ένωσης να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Εφόσον ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης μπορεί να επηρεάσει θεμελιώδεις 

πτυχές του ποινικού του νομικού συστήματος έχει τη δυνατότητα ενός «emergency break», δηλαδή να απαιτήσει 

η συγκεκριμένη πράξη να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η συνήθης νομοθετική διαδικασία να 

ανασταλεί προσωρινά (Ανάγνου 2014:43) 
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Κεφάλαιο 2: Πολιτική διαχείρισης συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η πολιτική διαχείρισης συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση τους22, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού επιπέδου 

έλεγχος και επιτήρηση. Η συγκεκριμένη πολιτική έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις, με τη 

δημιουργία μέσων και οργανισμών όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών 

ροών στην ΕΕ, καθώς και οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, έχουν 

πυροδοτήσει μια νέα περίοδο δραστηριότητας, η οποία κινείται προς την κατεύθυνση μιας πιο 

άμεσης επιχειρησιακής στήριξης και της «ευρωπαϊκοποίησης» της πολιτικής για τη 

διαχείριση των συνόρων23. 

 

2.1 Συμφωνίες Schengen (Ιστορική αναδρομή) 

Η συζήτηση για τη δημιουργία της «Ευρώπης των πολιτών», μιας Ευρώπης δηλαδή που 

δε θα περιοριζόταν αποκλειστικά και μόνο στον οικονομικό τομέα, έγινε για πρώτη φορά στη 

σύνοδο κορυφής του 1974 στο Παρίσι24 (Παπαγιάννης 2001:72). Oρισμένα κράτη μέλη 

υποστήριζαν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο 

στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πράγμα που σήμαινε τη διατήρηση των 

ελέγχων στα σύνορα και το διαχωρισμό μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 

τρίτων χωρών. Άλλα κράτη μέλη, αντίθετα, επιθυμούσαν την καθιέρωση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας για όλους και, κατά συνέπεια, την κατάργηση αυτών των συνοριακών 

ελέγχων25. Το συγκεκριμένο σημείο «διαφωνίας» μεταξύ των κρατών μελών δυσχέρανε την 

μετέπειτα πορεία για την κατάργηση των ελέγχων. Αργότερα (το 1982) η Επιτροπή υπέβαλε 

στο Συμβούλιο ένα σχέδιο απόφασης με αντικείμενο τη διευκόλυνση των ελέγχων στα 

ενδοκοινοτικά σύνορα, αποσκοπώντας στην εισαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού διαβατηρίου. 

Στο σχέδιο δεν αναφερόταν η κατάργηση των ελέγχων, αλλά η διενέργεια ενδεικτικών 

ελέγχων στα ενδοκοινοτικά σύνορα.  

                                                             
22 Αναφέρεται ότι ως μία εκ των σημαντικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος της Χάγης προβλεπόταν η 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, COM (2005)184 
23 Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html τελευταία πρόσβαση 18-

03-2018 
24 Ειδικότερα, στο σημείο 10 των τελικών συμπερασμάτων οι αρχηγοί των κρατών μελών που συμμετείχαν 

ανακοίνωσαν την απόφαση τους να συστήσουν ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα 

δημιουργίας μιας Ένωσης με κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και την εισαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού 

διαβατηρίου 
25 Χώρος και συνεργασία Σένγκεν: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN τελευταία πρόσβαση 08/02/2018 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN
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Η γαλλο-γερμανική συνάντηση που έλαβε χώρα στις αρχές Ιουνίου του 1984 στο 

Saarbrϋcken προώθησε το θέμα της κατάργησης των συνοριακών ελέγχων. Ειδικότερα, οι 

Mitterrand και Kohl συμφώνησαν στη σταδιακά κατάργηση των ελέγχων κατά τη διέλευση 

από τα γαλλογερμανικά σύνορα όχι μόνο για τους πολίτες των δύο συγκεκριμένων χωρών, 

αλλά για όλους τους πολίτες της Κοινότητας (Παπαγιάννης 2001:73). Ακολούθως οι χώρες 

της BENELUX απέστειλαν στις κυβερνήσεις Γαλλίας και Γερμανίας αίτημα με το οποίο 

ζητούσαν να ισχύσει και για αυτές η συμφωνία του Saarbrϋcken. Οι κυβερνήσεις Γαλλίας και 

Γερμανίας απάντησαν θετικά και στις 14 Ιουνίου 1985 υπογράφηκε στο Σένγκεν του 

Λουξεμβούργου η συμφωνία που πήρε το όνομα της από την ομώνυμη κωμόπολη και έχει 

τον τίτλο «Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Οικονομικής 

Ενώσεως του Benelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής 

Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα 

(Schengen)26». Το γεγονός ότι στο άρθρο 32 της συμφωνίας προβλεπόταν η άμεση εφαρμογή 

της, χωρίς την ανάγκη επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, είχε ως αποτέλεσμα να 

ειπωθεί ότι τα υπογράψαντα κράτη αποσκοπούσαν να κρατηθεί μυστική η συμφωνία 

(Σακελλαρίου 1995:23). 

Η αρχική συμφωνία του Schengen αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσης στο οποίο 

περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην 

κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και τη μετατόπιση τους στα εξωτερικά 

σύνορα. Ως μέσα για την υλοποίηση του στόχου τα Συμβαλλόμενα Μέλη δέχθηκαν την 

εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων και τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για τη 

διαφύλαξη της ασφάλειας (Παπαγιάννης 2001:101). Η αρχική συμφωνία συμπληρώθηκε 

πέντε χρόνια αργότερα με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ίδιων συμβαλλόμενων 

μερών στις 14.6.1990 στον ίδιο τόπο και ονομάστηκε «Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας 

του Σένγκεν» (ΣΕΣΣ). Στις 26 Μαρτίου 1995 τέθηκε σε εφαρμογή η Σύμβαση Σένγκεν με την 

οποία καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα των χωρών που την είχαν 

υπογράψει27 (Hix 2009:464). Παράλληλα καθιερώθηκαν κοινοί κανόνες όσον αφορά την 

έκδοση θεώρησης, το δικαίωμα ασύλου και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα (έτσι ώστε να 

επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό των χωρών που έχουν 

υπογράψει τη σύμβαση χωρίς να διαταράσσεται η δημόσια τάξη), την ενισχυμένη 

αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διασυνοριακής 

παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης), την ενισχυμένη δικαστική συνεργασία (μέσω 

                                                             
26 Κείμενο Συμφωνιών στο ΦΕΚ Α 140/97 
27 Με τη Γαλλία μόνη χώρα που αρνήθηκε να καταργήσει όλους τους συνοριακούς ελέγχους με την αιτιολογία 

ότι το Βέλγιο και η Ολλανδία δεν είχαν υιοθετήσει επίσημα πολιτικές για την καταπολέμηση διακίνησης 

ναρκωτικών. 
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ενός ταχύτερου συστήματος έκδοσης και καλύτερης μεταβίβασης της εκτέλεσης των 

δικαστικών αποφάσεων και θέσπιση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν 

(SIS). 

Η συμφωνία και η σύμβαση Σένγκεν, καθώς και οι συναφείς συμφωνίες και κανόνες 

αποτελούν το επονομαζόμενο «κεκτημένο Σένγκεν»28. Με προσαρτημένο Πρωτόκολλο η 

συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωμάτωσε τις 3000 σελίδες του κεκτημένο Schengen στην 

έννομη τάξη της Ε.Ε. (Hix 2009:464). Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκε, ότι οι συνθήκες 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιδίως στην ταχύτερη ανάπτυξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 

(Παπαγιάννης 2011:519). 

Για να προσχωρήσουν στο χώρο Σένγκεν, τα κράτη έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι 

ικανά: α) να αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων του χώρου εξ 

ονόματος των άλλων κρατών που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν και για την έκδοση 

ομοιόμορφων θεωρήσεων βραχείας διαμονής (θεωρήσεις Σένγκεν), β) να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά με τα άλλα κράτη του χώρου με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων, γ) να εφαρμόσουν το 

σύνολο των κανόνων Σένγκεν που αφορούν, για παράδειγμα, τον έλεγχο των χερσαίων, 

θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, την έκδοση θεωρήσεων, την αστυνομική συνεργασία και 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δ) να συνδεθούν και να 

χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και το σύστημα πληροφοριών για τις 

θεωρήσεις (VIS)29.  

Ο χώρος Σένγκεν αποτελείται σήμερα από 26 ευρωπαϊκές χώρες: 22 από τις 28 χώρες 

της ΕΕ καθώς και τέσσερις χώρες (Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) 

εκτός ΕΕ. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος και η Ρουμανία θα προσχωρήσουν στον χώρο 

εν καιρώ. Ενώ η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν ρήτρες αυτό-εξαίρεσης και 

διατηρούν τους ελέγχους στα σύνορά τους30. Τα ανωτέρω απεικονίζοντα χαρακτηριστικά στο 

χάρτη που ακολουθεί: 

                                                             
28 Χώρος και συνεργασία Σένγκεν: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN τελευταία πρόσβαση 08-02-2018 
29 Ευρώπη χωρίς σύνορα: Ο Χώρος Σένγκεν http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-

a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1 τελευταία πρόσβαση 08-02-2018 
30 Γλωσσάριο σύνοψης Σένγκεν (συμφωνία και σύμβαση) http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/schengen_agreement.html?locale=el τελευταία πρόσβαση 08-0-2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33020&from=EN
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2.1.1 Η αστυνομική συνεργασία στο Schengen 

Η αστυνομική συνεργασία για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθμίστηκε 

αναλυτικά από τις διατάξεις των συμφωνιών Schengen. Στη εν λόγω συνεργασία βασίζεται 

ένα σημαντικό μέρος των αντισταθμιστικών μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να 

καλυφθεί το έλλειμα ασφαλείας που ήταν πιθανό να προέλθει από την απουσία ελέγχων στα 

σύνορα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Στον τομέα της αστυνομικής 

συνεργασίας αναφέρονται τα άρθρα 2 και 3 (διέλευση συνόρων), 39 έως 47 (διασυνοριακή 

συνεργασία), τα άρθρα 70-76 (ρυθμίσεις για τα ναρκωτικά) και 77 έως 91 που αφορούν 

πυρομαχικά και πυροβόλα όπλα31 (Παπακωνσταντής 2001:31-32). 

Στο άρθρο 39 ΣΕΣΣ προβλέπεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, 

αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των αστυνομικών τους υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη και 

τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, με την προϋπόθεση ότι η συνδρομή είναι εντός των 

ορίων της αρμοδιότητας των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών και δεν επισύρουν τη λήψη μέτρων 

καταναγκασμού εκ μέρους του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο έχει αυτή απευθυνθεί. Οι 

αιτήσεις συνδρομής καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές ανταλλάσσονται μεταξύ των 

εντεταλμένων κεντρικών οργάνων της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κάθε 

Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να απευθυνθεί εγκαίρως 

                                                             
31 Αναφορικά με τα πυροβόλα όπλα με την υιοθέτηση σχετικής Κοινοτικής οδηγίας (31/477/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου), οι ρυθμίσεις Schengen δεν ισχύουν και εφαρμόζεται η οδηγία εκτός από τις περιπτώσεις που η 

Σύμβαση είναι πιο αυστηρή 
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μέσω της συγκεκριμένης οδού οι αστυνομικές αρχές του αιτούντος κράτους δύναται να τη 

διαβιβάσουν απευθείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

και αυτές να απαντήσουν απευθείας32. Η αστυνομική συνδρομή μπορεί να είναι είτε με τη 

μορφή τη διασυνοριακής παρακολούθησης ατόμων για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις 

συμμετοχής σε αξιόποινη πράξη είτε με τη μορφή της διασυνοριακής καταδίωξης υπό 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης γίνεται σαφής αν αναλογιστεί κανείς ότι 

μέχρι τότε οποιασδήποτε μορφής αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μπορούσε να 

υλοποιηθεί αποκλειστικά διαμέσου των διπλωματικών υπηρεσιών των υπουργείων 

εξωτερικών, μια διαδικασία που επαγόταν σημαντική χρονική καθυστέρηση (Παπαγιάννης 

2008:157). 

Πέρα από τις ανωτέρω ρυθμίσεις για τη διασυνοριακή παρακολούθηση33 και 

διασυνοριακή καταδίωξη34 η Σύμβαση περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν 

ζητήματα αστυνομικής συνεργασίας όπως για παράδειγμα η προβλεπόμενη στο άρθρο 44 της 

Σύμβασης δημιουργία, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές, άμεσων συνδέσεων τηλεφώνου, 

ασυρμάτου κ.λ.π., η ανταλλαγή υλικού και η απόσπαση υπαλλήλων-συνδέσμων, η 

δημιουργία κοινής συνδέσεως μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών υπηρεσιών που δρουν 

στις ίδιες περιοχές. Επίσης, στο άρθρο 46 της ΣΕΣΣ προβλέπεται η δυνατότητα ανακοίνωσης 

στο ενδιαφερόμενο Σ.Μ. πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές γι’ αυτό για την καταστολή 

αξιόποινων πράξεων ή την πρόληψη άδικων πράξεων ή την αποτροπή απειλών για τη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Η Επιτροπή σε ανακοίνωση της35 διαπίστωσε αναποτελεσματικότητα των ανωτέρω 

ρυθμίσεων λόγω της διαφορετικότητας των αρμοδιοτήτων των αστυνομικών υπηρεσιών ενός 

εκάστου κράτους, καθώς και την μη συμβατότητα των συστημάτων επικοινωνίας, ενώ 

αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των διμερών ή τριμερών συμφωνιών μεταξύ γειτόνων κρατών, 

οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω αστυνομική συνεργασία. 

 

2.1.2 Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS) 

Η κατάργηση των διενεργούμενων ελέγχων κατά τη διάβαση των πολιτών από τα 

εσωτερικά σύνορα των χωρών Σένγκεν δημιουργούσε μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 

ελλείματα ασφαλείας που συνίσταντο στο ότι με την κατάργηση των ελέγχων θα 

                                                             
32 Άρθρο 39 παρ.1 και 3 ΣΕΣΣ. 
33 Άρθρο 40 ΣΕΣΣ 
34 Άρθρο 41 ΣΕΣΣ 
35COM (2004) 376 τελικό 
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διευκολυνόταν η δράση των εγκληματιών με την έννοια ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν τη 

δράση τους και εκτός συνόρων με σχετικά εύκολο τρόπο. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη 

της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών και ιδιαίτερα την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος δημιουργήθηκε η τράπεζα πληροφοριών με ονομασία Schengen 

Information System (SIS). Το σύστημα στόχευε αφενός στην προστασία της δημόσιας τάξης 

και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του κράτους και αφετέρου στην 

εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για την κυκλοφορία των προσώπων στο χώρο 

Schengen36. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι παρεχόμενες στο σύστημα πληροφορίες δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για άλλους σκοπούς πέραν των 

ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων (Παπαγιάννης 2001:129). 

Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen αποτελoύνταν από ένα Κεντρικό Σύστημα 

(Central Schengen Information C.SIS), το οποίο στο άρθρο 92 της ΣΕΣΣ, αναφέρεται ως 

«τεχνική υπηρεσία υποστηρίξεως»37 και από ένα Εθνικό Τμήμα (National Schengen 

Information System N.SIS) σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για το οποίο την ευθύνη 

εγκατάστασης και διατήρησης έχει το κάθε Σ.Μ. Η πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του 

Σύστηματος Πληροφοριών Schengen τοποθετείται στις 26 Μαρτίου 1995 και συμπίπτει με 

την ημερομηνία άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για τα κράτη που συμμετέχουν 

στη συνεργασία Schengen. 

Η διαχείριση του εθνικού τμήματος ανατίθοταν σε μια Κεντρική Εθνική Αρχή, η οποία 

ήταν υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία του εθνικού τμήματος και κάθε Σ.Μ. 

πραγματοποιούσε τις καταχωρήσεις του μέσω της Αρχής αυτής38. Προκειμένου να 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών απαιτούνταν η 

λειτουργία γραφείου το οποίο θα ήταν αρμόδιο για την παροχή οποιασδήποτε 

συμπληρωματικής πληροφορίας σε συντρέχουσα περίπτωση. Τα γραφεία αυτά ονομάστηκαν 

γραφεία S.I.RE.N.E.39, λειτουργούν σε 24ωρη βάση και παρέχουν συμπληρωτικές 

πληροφορίες. 

                                                             
36 Άρθρο 93 της Σύμβασης Εφαρμογής Σύμβασης Σένγκεν 
37 Το Κεντρικό Σύστημα εγκαταστάθηκε στο Στρασβούργο και την ευθύνη έχει η Γαλλική Δημοκρατία, πλην 

όμως η εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος διατηρείται για λογαριασμό όλων των Συμβαλλόμενων 

Μερών και με κοινή τους ευθύνη, όπως επίσης και η ανάληψη εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας του 

συστήματος. Η τεχνική υπηρεσία περιλαμβάνει ένα αρχείο δεδομένων, το οποίο μέσω της διαβιβάσεως 

πληροφοριών επί του δικτύου εξασφαλίζει την ομοιότητα των αρχείων δεδομένων των εθνικών τμημάτων, 

καθώς και καταχωρήσεις προσώπων και αντικειμένων εφόσον αυτές αφορούν όλα τα Σ.Μ.(άρθρο 92 παρ. 2 

και3) 
38 Άρθρο 108 της ΣΕΣΣ 
39Από τα αρχικά των λέξεων Supplementary Information Request at the National Entries (Αίτηση 

Συμπληρωματικών Πληροφοριών για Εθνικές Καταχωρήσεις) 
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Στο Σύστημα Πληροφοριών καταχωρούνταν δύο κατηγορίες δεδομένων, αυτές που 

αφορούσαν πρόσωπα και αυτές που αφορούσαν σε πράγματα. Οι περιπτώσεις για τις οποίες 

προβλέπεται καταχώρηση προσώπων ήταν αυστηρά περιοριστικές. Συγκεκριμένα, 

επιτρεπόταν καταχώρηση προσώπων στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Πρόσωπα των οποίων ζητείται η σύλληψη ή η έκδοση (άρθρο 95 ΣΕΣΣ) 

• Αλλοδαποί για τους οποίους προβλέπεται λήψη διοικητικών μέτρων (άρθρο 96 ΣΕΣΣ) 

• Πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί ή που πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή επιτήρηση 

(άρθρο 97 ΣΕΣΣ) 

• Μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις (άρθρο 98 ΣΕΣΣ) 

• Πρόσωπα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο (άρθρο 99 

ΣΕΣΣ) 

Οι κατηγορίες πραγμάτων που καταχωρούνται αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 

100 της ΣΕΣΣ και περιλαμβάνουν40: 

• Μηχανοκίνητα οχήματα με κινητήρα κυλινδρισμού άνω των 50cc, πλοία και 

αεροσκάφη που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί 

• Ρυμολκούμενα οχήματα με βάρος, χωρίς φορτίο, άνω των 750 κιλών, τροχόσπιτα, 

βιομηχανικός εξοπλισμός, εξωλέμβιες μηχανές και εμπορευματοκιβώτια που έχουν κλαπεί, 

υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί  

• Πυροβόλα όπλα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί 

• Ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί 

• Συμπληρωμένα έγγραφα ταυτότητας (διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες 

οδήγησης, άδειες διαμονής και λοιπά ταξιδιωτικά έγγραφα) που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, 

απωλεσθεί ή ακυρωθεί 

• Τραπεζογραμμάτια (των οποίων οι αριθμοί έχουν κρατηθεί) 

• Κινητές αξίες και μέσα πληρωμής (επιταγές, πιστωτικές κάρτες, ομόλογα μετοχές και 

συμμετοχικοί τίτλοι) που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί  

Πρόσβαση στις πληροφορίες που ήταν καταχωρημένες στο Σύστημα Πληροφοριών 

παρεχόταν μόνο στα όργανα που ήταν αρμόδια για τους διασυνοριακούς ελέγχους, καθώς και 

για άλλου είδους αστυνομικές και τελωνειακές έρευνες. Ειδικά σε ότι αφορά τις 

καταχωρήσεις που αφορούσαν αλλοδαπούς δικαίωμα αναζητήσεως είχαν τα όργανα που ήταν 

επιφορτισμένα με τη χορήγηση θεωρήσεων και τίτλων διαμονής (Παπαγιάννης 2001:131). Σε 

κάθε περίπτωση η αναζήτηση θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα δεδομένα που αφορούν την 

                                                             
40 Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 στ. 7 της Απόφασης 2005/211/ ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 για 

την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Schengen,συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας 
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εκπλήρωση των καθηκόντων τους41. Τέλος, όσον αφορά την προστασία του ατόμου τα 

δεδομένα του οποίου καταχωρίζονται στο Σύστημα η Σύμβαση εφαρμογής προέβλεπε 

δικαιώματα που του εξασφαλίζουν προστασία. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονταν δικαίωμα 

πρόσβασης στα δεδομένα του42, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής εσφαλμένων 

καταχωρήσεων43, δικαίωμα δικαστικής και διοικητικής προστασίας44 και τέλος δικαίωμα 

αποζημίωσης45.  

 

2.1.3 Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen δεύτερης γενιάς  (SIS ΙΙ) 

Η πρόοδος που συντελέστηκε στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας έκανε 

επιβεβλημένη την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος πληροφοριών με πλέον προηγμένες 

λειτουργίες και βασισμένου σε τεχνολογίες αιχμής. Για το λόγο αυτό από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’90 άρχισε να εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου συστήματος που να 

ανταποκρίνεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 6 Δεκεμβρίου 

2001 δύο νομοθετικά μέσα46, με τα οποία ανατέθηκε στην Επιτροπή η ανάπτυξη του SIS II 

και προβλέπονταν ότι οι δαπάνες σχετικά με την ανάπτυξη αυτή βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ισχύς των μέσων αυτών αρχικά προβλεπόταν έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2006, πλην όμως τροποποιήθηκαν το 2006, παρατείνοντας την περίοδο ισχύος 

τους έως την 31η Δεκεμβρίου 200847. 

Προς την ίδια κατεύθυνση η Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Δεκεμβρίου 2001 

ανακοίνωση48 που εξετάζει τις δυνατότητες υλοποίησης και ανάπτυξης του SIS II. Μετά από 

συζητήσεις και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την αρχιτεκτονική και τις 

λειτουργίες του μελλοντικού συστήματος, η Επιτροπή υπέβαλε το 2005 τρεις προτάσεις 

νομοθετικών μέσων. Δύο εκ των μέσων της δέσμης αυτής: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1987/2006 προσδιορίζει τις πτυχές 1ου πυλώνα σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και 

τη χρήση του SIS II και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 που προβλέπει την πρόσβαση 

των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS II 

εγκρίθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 2006. Το τρίτο μέσο, η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ που 

                                                             
41 Άρθρο 101 της ΣΕΣΣ 
42 Άρθρο 109 της ΣΕΣΣ 
43 Άρθρο 110 της ΣΕΣΣ 
44 Άρθρο 111 της ΣΕΣΣ 
45 Άρθρο 116 της ΣΕΣΣ 
46τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 και την απόφαση 2001/886/ΔΕΥ 
47 Η εισαγωγή του δεύτερης γενιάς Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), το οποίο διαθέτει νέες 

λειτουργίες και χαρακτηριστικά, όπως βιομετρικά δεδομένα και διασύνδεση ειδοποιήσεων, καθυστέρησε 

σημαντικά λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος. Ενώ η εισαγωγή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 

2007, τέθηκε τελικά σε λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013.Δελτίο Τύπου Επιτροπής ΙΡ-13-309 09.04.2013 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-309_el.htm τελευταία πρόσβαση 22-02-2018 
48COM(2001) 720 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006R1987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006R1986
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32007D0533
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001R2424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32001D0886
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-309_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52001DC0720
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προσδιορίζει τις πτυχές 3ου πυλώνα σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση 

του SIS II, εκδόθηκε στις 12 Ιουνίου 200749. 

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1987/2006 αναφέρεται ως σκοπός του 

Συστήματος η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της δημόσιας ασφάλειας και 

τάξης και της προστασίας της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών. Οι προϋποθέσεις 

καθώς και οι διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή και επεξεργασία των καταχωρήσεων στο 

SIS II αναφορικά με πρόσωπα και αντικείμενα και την ανταλλαγή συμπληρωματικών 

πληροφοριών και πρόσθετων στοιχείων στα πλαίσια της αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις καθορίζονται από την Απόφαση 2007/533/ ΔΕΥ50 του 

Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, καθώς και τον Κανονισμό 1987/2006 το σύστημα 

SIS II απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: α) ένα κεντρικό σύστημα («κεντρικό SIS II») 

αποτελούμενο από: ι) λειτουργία τεχνικής υποστήριξης («CS-SIS»)51 που περιέχει μία βάση 

δεδομένων, τη «βάση δεδομένων του SIS II», και ιι) ομοιόμορφη εθνική διεπαφή («NI-SIS»), 

β) ένα εθνικό σύστημα («N. SIS ΙΙ») σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από τα 

εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το κεντρικό SIS II. Ένα N. SIS ΙΙ μπορεί 

να περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων («εθνικό αντίγραφο»), το οποίο περιέχει πλήρες 

αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS II ή τμήματος αυτής52, και γ) μια επικοινωνιακή 

υποδομή μεταξύ CS-SIS και NΙ-SIS («επικοινωνιακή υποδομή») που παρέχει 

κρυπτογραφημένο εικονικό δίκτυο χρησιμοποιούμενο μόνο για τα δεδομένα του SIS II και 

την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων SIRENE. 

Τα δεδομένα που καταχωρούνται αφορούν σε πρόσωπα και αντικείμενα53. Ως προς τα 

πρόσωπα τα στοιχεία που δύναται να καταχωρηθούν είναι διευρυμένα αφού σε αυτά 

                                                             
49 Χώρος και συνεργασία Σένγκεν http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33020 

τελευταία πρόσβαση 08-02-2018 
50 ΕΕ 2007 L 205/63 
51 Το CS-SIS, το οποίο παρέχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση, εδρεύει στο Στρασβούργο (Γαλλία), ενώ στο 

Sankt Johann στο Pongau (Αυστρία) βρίσκεται το εφεδρικό σύστημα CS-SIS το οποίο θα μπορεί να διενεργεί 

όλες τις λειτουργίες του βασικού CS-SIS σε περίπτωση που εκείνο υποστεί βλάβη. Το CS-SIS παρέχει τις 

υπηρεσίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων SIS II, περιλαμβανομένης της 

πραγματοποίησης αναζητήσεων στη βάση δεδομένων SIS II. Για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εθνικό 

αντίγραφο, το CS-SIS: α) παρέχει απευθείας (on-line) ενημέρωση των εθνικών αντιγράφων, β) διασφαλίζει τον 

συγχρονισμό και τη συνοχή μεταξύ των εθνικών αντιγράφων και της βάσης δεδομένων του SIS II, και γ) 

παρέχει λειτουργία αρχικοποίησης και αποκατάστασης των εθνικών αντιγράφων (Άρθρο 4 παρ. 3 και 4 

Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ) 
52 Η εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και αναζήτηση των δεδομένων του SIS II πραγματοποιείται μέσω των 

διαφόρων συστημάτων N. SIS ΙΙ. Το εθνικό αντίγραφο χρησιμεύει για την αυτόματη αναζήτηση δεδομένων στο 

έδαφος κάθε κράτους μέλους που χρησιμοποιεί τέτοιο αντίγραφο, ενώ δεν είναι δυνατή η αναζήτηση αρχείων 

βάσεων δεδομένων τα οποία περιέχονται στα Ν. SIS ΙΙ άλλων κρατών μελών. 
53 όπως αναφέρονται στα άρθρα 36 και 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33020
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περιλαμβάνονται φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και η αρχή που εισάγει την 

καταχώρηση, στοιχεία της απόφασης βάσει της οποίας γίνεται η καταχώρηση και το είδος του 

αδικήματος54. Επίσης, στα πρόσωπα που δύναται να καταχωρηθούν περιλαμβάνονται πλέον 

και τα πρόσωπα που καταχωρίζονται με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής55. Το SIS II 

περιλαμβάνει επίσης αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που 

επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη 

σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, εξασφαλίζοντας στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε 

αυτά. 

Οι καταχωρήσεις διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη 

του σκοπού για τον οποίο έγινε η καταχώρηση, και όταν αφορά πρόσωπα εντός τριών ετών 

από την καταχώρηση επανεξετάζεται η σκοπιμότητα διατήρησης, ενώ μετά την πάροδο της 

περιόδου επανεξέτασης οι καταχωρήσεις διαγράφονται αυτόματα. Για τα αντικείμενα η 

καταχώρηση δύναται να διατηρηθεί για πέντε έτη με δυνατότητα να αυξηθεί ως δέκα έτη κατ’ 

ανώτατο όριο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δικαίωμα πρόσβασης στο SIS II56 

αναγνωρίζεται στις αστυνομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων, τις 

υπηρεσίες τελωνειακών ελέγχων, τις δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την άσκηση 

ποινικής δίωξης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και τη διενέργεια δικαστικής ανάκρισης 

πριν από την απαγγελία κατηγορίας και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση 

θεωρήσεων, τίτλων διαμονής  και την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. 

Τέλος, το SIS II διασφαλίζει ισχυρή προστασία των δεδομένων. Οποιοσδήποτε έχει 

δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και 

μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή 

προσωπικών του πληροφοριών. Επίσης, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να 

αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να 

επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά57. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 

και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται και διασφαλίζουν τη 

συντονισμένη εποπτεία του SIS II58. 

Καταληκτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι το SIS ΙΙ είναι σήμερα η μεγαλύτερη και 

ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση 

                                                             
54 Άρθρα 20 παρ. 3  Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
55 Άρθρο 26 Κανονισμού 1987/2006 
56 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού και το άρθρο 40 της Απόφασης 
57 Άρθρα 58 και 59  Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
58 Άρθρο 62 Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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των συνόρων και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είναι ένα κεντρικό σύστημα59 που 

χρησιμοποιείται από 25 κράτη μέλη60 και τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν61, το οποίο 

επί του παρόντος περιέχει περίπου 63 εκατομμύρια καταχωρίσεις62. 

 

2.2 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ (Frontex) 

Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα που προβλέφθηκε με τις συμφωνίες 

Schengen έκανε επιτακτική την ανάγκη για διενέργεια πιο αποτελεσματικών ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα63 από τα κράτη μέλη. Η κοινοτική πολιτική για τα εξωτερικά σύνορα 

στοχεύει -όπως ήδη αναφέρθηκε- στην ολοκληρωμένη διαχείριση τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού επιπέδου έλεγχος και επιτήρηση. Για το σκοπό αυτό, 

έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες για τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων (Παπαγιάννης 2008:129). Επιπλέον για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των κοινών κανόνων απαιτήθηκε περαιτέρω συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε ο Οργανισμός για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (FRONTEX64). 

Ο οργανισμός συνδιοργάνωνε επιχειρήσεις με τα κράτη μέλη και τις χρηματοδοτούσε, 

διευκολύνοντας και καθιστώντας αποτελεσματική την εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων για 

τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων αλλά δεν υποκαθιστούσε τα κ-μ από την υποχρέωση 

τους να προστατεύουν τα σύνορα τους. Τα καθήκοντα του Οργανισμού οριζόταν στο άρθρο 2 

του Κανονισμού 2007/2004, όπως τροποποιήθηκε65 και ίσχυε. Ειδικότερα, ως καθήκοντα 

προβλέπονταν:  

α) ο συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων·  

                                                             
59 μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν 2,9 δισεκατ. αναζητήσεις στοιχείων το 2015, όπως αναφέρεται στο 

Δελτίο Τύπου της 21.12.2016 της Επιτροπής «Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το 

σύστημα πληροφοριών Σένγκεν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

διασυνοριακού εγκλήματος» 
60 Όλα, εκτός από την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Κροατία. 
61 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ισλανδία. 
62 COM (2016) 205 τελικό 
63 Αναφέρεται ότι ο χώρος Σένγκεν περιβάλλεται από 42.673 χλμ. Θαλάσσιων και 7.721 χλμ. χερσαίων 

εξωτερικών συνόρων. http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-

b46f0b34119e.0021.01/DOC_1 τελευταία πρόσβαση 16-03-2018 
64 Από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων Frontiere Exteriere ή των αγγλικών λέξεων External Frontiers. 
65 Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Ιουλίου 2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2011, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0021.01/DOC_1
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β) η βοήθεια στα κράτη μέλη αναφορικά με την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων, καθώς και η καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης·  

γ) η πραγματοποίηση αναλύσεων κινδύνου, στις οποίες περιλαμβανόταν και η αξιολόγηση 

της ικανότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά 

σύνορα·  

δ) η συμμετοχή στην εξέλιξη της έρευνας σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των 

εξωτερικών συνόρων· 

δα) η παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτούταν αυξημένη τεχνική 

και επιχειρησιακή στα εξωτερικά τους σύνορα: ι) σε καταστάσεις που ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα και 

ιι) σε κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις· 

ε) η συγκρότηση ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχέων επεμβάσεων· 

στ) η παροχή στα κράτη μέλη της αναγκαίας στήριξης, κατόπιν αιτήσεως, για τον συντονισμό 

ή την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού· 

ζ) η ανάπτυξη συνοριοφύλακων από τις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων σε κράτη μέλη 

για κοινές επιχειρήσεις, πιλοτικά σχέδια ή ταχείες επεμβάσεις66  

η) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση67 συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και 

αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στα εξωτερικά 

σύνορα των κρατών μελών,  

θ) η παροχή αναγκαίας βοήθειας για την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκού συστήματος 

επιτήρησης των συνόρων (το συγκεκριμένο σύστημα θα αναλυθεί στο υποκεφάλαιο 2.3 της 

παρούσης εργασίας) 

Από συστάσεως του Frontex, ελήφθη σειρά πρακτικών μέτρων προς την κατεύθυνση 

μιας πιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Σε αυτά μπορούν να 

συγκαταλεγούν: σημαντικές αναβαθμίσεις της τεχνικής υποδομής, πολυάριθμες κοινές 

επιχειρήσεις διαχείρισης των συνόρων, η ανάπτυξη ικανοτήτων ταχείας αντίδρασης: αρχικά 

μέσω ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα –RABITs-68, από δε το 2011, και μέσω ομάδων 

φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων69. Ο Frontex εξακολούθησε να υπάρχει ως οργανισμός ως 

                                                             
66 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 
67  σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
68 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 

για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα 
69 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 

2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση 
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το 2016, οπότε και τον «διαδέχτηκε» η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή 

(European Border and Coast Guard- EBCG), η ίδρυση της οποίας προβλέπεται στον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14.09.2016. 

 

2.2.1 Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή (European Border 

and Coast Guard- EBCG) 

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ70, υπό 

την πίεση της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης71. Ο υπάρχον ευρωπαϊκός οργανισμός για 

την επιχειρησιακή διαχείριση των συνόρων, ο Frontex, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά και να εξομαλύνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την προσφυγική 

κρίση, καθόσον δεν είχε τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα δικά του μέσα, δεν διέθετε δικό 

του επιχειρησιακό προσωπικό αλλά στηριζόταν στις συμβολές των κρατών μελών, δεν ήταν 

σε θέση να διεξάγει δικές του επιχειρήσεις επιστροφής μεταναστών ή διαχείρισης των 

συνόρων χωρίς προηγούμενη αίτηση ενός κράτους μέλους και δεν είχε ρητή εντολή να 

διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης72.  

Κύριος ρόλος του EBCG είναι η συμβολή του στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης 

συνοριακής διαχείρισης στα εξωτερικά σύνορα, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και τον πλήρη σεβασμό 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων73. Αποτελείται από έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

                                                                                                                                                                                              
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
70 Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση. Στις 22 Ιουνίου 2016 

επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία, με την οριστική έγκριση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή 

και Ακτοφυλακή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ήτοι μόλις εννέα 

μήνες αφότου προτάθηκε. Ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή άρχισε να ισχύει 

στις 6 Οκτωβρίου 2016 και οι εφεδρείες ταχείας αντίδρασης και επιστροφής κατέστησαν επιχειρησιακές στις 7 

Δεκεμβρίου 2016 και στις 7 Ιανουαρίου 2017 αντιστοίχως 
71 Το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2015 περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα διέσχισαν παράνομα τα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_el.pdf τελευταία 

πρόσβαση 11-03-2018 
72https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-

sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_el.pdf  τελευταία πρόσβαση 11-03-2018 
73Άρθρο 1 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.09.2016. ο 

ρόλος του είναι διευρυμένος, καθόσον δεν περιορίζεται στην επιχειρησιακή συνεργασία, αλλά αποσκοπεί και 

στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διασφάλιση ενός επιπέδου ασφαλείας στην ΕΕ. Ο οργανισμός 

θα λαμβάνει υπ’ όψη του στην ανάλυση κινδύνου το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία, θα 

επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που είναι ύποπτα για εμπλοκή σε τρομοκρατικές πράξεις 

και θα συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανώσεις για την πρόληψη της 

τρομοκρατίας. 
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διαχείριση των συνόρων. Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του είναι ο καθορισμός μιας 

επιχειρησιακής στρατηγικής για τη διαχείριση των συνόρων και ο συντονισμός της 

συνδρομής από όλα τα κράτη μέλη74. Ενώ στο Frontex η ευθύνη για τη διαχείριση των 

συνόρων ανήκε στα κράτη μέλη στο νέο Κανονισμό προβλέπεται η συνευθύνη τόσο του 

Οργανισμού όσο και των κρατών μελών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων75. Η 

έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στη Βαρσοβία. 

Το οργανόγραμμα του EBCG απεικονίζεται στο κάτωθι σχεδιάγραμμα76: 

 

 

Στα καθήκοντα του οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού, 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) η παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγή αναλύσεων κινδύνων όσον 

αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·  

β) η διεξαγωγή αξιολόγησης τρωτότητας, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανότητας 

και ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προβλήματα στα 

εξωτερικά σύνορα· 

γ) η παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών 

συνδέσμων του οργανισμού στα κράτη μέλη·  

δ) η παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα μέσω δρομολόγησης, συντονισμού 

                                                             
74Άρθρο 3 ανωτέρω Κανονισμού  
75 Προβλέπεται στο άρθρο 5 Κανονισμού 
76 Frontex organization: http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/structure/ τελευταία πρόσβαση 25-

01-2018 

http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/structure/
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και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων και ταχειών επεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης 

και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο 

ε) η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες77, 

προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη 

θάλασσα που ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων 

στη θάλασσα· 

στ) η σύσταση και ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, 

μεταξύ άλλων και εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη 

διάρκεια κοινών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, και μέσα 

στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·  

ζ) η σύσταση αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτύσσεται σε κοινές 

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης στα σύνορα, και στο πλαίσιο των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και σε επιχειρήσεις και 

επεμβάσεις επιστροφής· 

η) στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε 

κομβικά σημεία υποδοχής: i) ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό τον έλεγχο, τη συνέντευξη (debriefing), 

την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων στα κομβικά σημεία υποδοχής· ii) 

θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή και την αρχική ενημέρωση των ατόμων που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τις εθνικές αρχές·  

θ) η υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού, ιδίως σε επίπεδο τακτικής 

διοίκησης, της ανάπτυξης ελέγχου και επικοινωνίας, καθώς και της ανάπτυξης τεχνικής 

εποπτείας με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·  

ι) η ανάπτυξη του εξοπλισμού και των συνοριοφυλάκων και του λοιπού σχετικού 

προσωπικού της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των μέτρων 

που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα δράση στα εξωτερικά 

σύνορα·  

ια) η παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των 

επιστρεφόντων, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των εμπλεκομένων οργανισμών, συνεργασία με την 

Ευρωπόλ και την Eurojust και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου 

                                                             
77 σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο 



36 

απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την 

αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας·  

ιβ) η δημιουργία ομάδων παρατηρητών των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής, 

συνοδών επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής·  

ιγ) η σύσταση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές κατά τη 

διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής·  

ιδ) η συνδρομή στα κράτη μέλη για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, του 

λοιπού σχετικού προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των επιστροφών, μεταξύ 

άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης·  

ιε) η συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης και της ανάπτυξης πιλοτικών σχεδίων 

σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·  

ιστ) η ανάπτυξη και λειτουργία, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και 

αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση 

των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και των επιστροφών, σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 

Ένωσης, αλλά και με το Ευρωπαϊκό δίκτυο Μετανάστευσης,  

ιζ) η παροχή της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη και λειτουργία του Eurosur και, 

εφόσον απαιτηθεί, για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως 

της δια-λειτουργικότητας των συστημάτων, κυρίως με την ανάπτυξη, διατήρηση και 

συντονισμό του πλαισίου του Eurosur  

ιη) η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο πλαίσιο της εντολής καθενός εξ αυτών, με 

σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής, με την παροχή 

υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·  

κ) η συνδρομή στα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο της μεταξύ τους τεχνικής και 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό. 

Συγκρίνοντας τα καθήκοντα του Οργανισμού με τα αντίστοιχα του Frontex γίνεται 

φανερό ότι στο νέο οργανισμό έχουν ανατεθεί διευρυμένα καθήκοντα, καθόσον αφενός 

περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες τις οποίες μέχρι πρότινος ασκούσε ο Frontex αφετέρου ο 

νέος οργανισμός είναι επιφορτισμένος με νέα καθήκοντα78. Ειδικότερα, προβλέπεται για το 

νέο Οργανισμό: 

                                                             
78 Τα νέα καθήκοντα είναι τα αναφερόμενα υπό στοιχεία α-γ, ζ-ιδ και ιη-κ. 
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• Δικαίωμα παρέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και κατά τις οποίες δεν αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις, ο 

οργανισμός θα είναι σε θέση να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι θα αναληφθεί δράση επί 

τόπου, ακόμη και απουσία αίτησης για βοήθεια από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή ακόμα 

κι αν το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί πως δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετης παρέμβασης79. 

• Ενίσχυση ρόλου επιστροφών μέσω μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιστροφών εντός 

του οργανισμού που θα επιτρέψει την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Ομάδων Επέμβασης για 

Επιστροφές, οι οποίες θα στελεχώνονται από συνοδούς, επόπτες και ειδικούς στις επιστροφές 

και θα εργαστούν για την αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών80. Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή θα 

εξασφαλίσει ευρύτερη αποδοχή από τρίτες χώρες.  

• Ενωσιακά πρότυπα για τη διαχείριση των συνόρων: ο νέος οργανισμός θα 

διασφαλίσει ότι τα πρότυπα της Ένωσης για τη διαχείριση των συνόρων θα εφαρμόζονται σε 

όλα τα εξωτερικά σύνορα. Τα εξωτερικά σύνορα θα παρακολουθούνται συνεχώς με τακτικές 

αναλύσεις κινδύνου και υποχρεωτικές εκτιμήσεις τρωτότητας προκειμένου να εντοπίζονται 

και να θωρακίζονται τα αδύνατα σημεία. Αξιωματικοί σύνδεσμοι («officers-liaison») θα 

αποσπώνται στα κράτη μέλη81, θα ενσωματώνονται πλήρως στα εθνικά συστήματα 

πληροφοριών και θα έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στον οργανισμό82. 

• Συνεργασία με και σε τρίτες χώρες: Ο οργανισμός δύναται83 να διορίσει αξιωματικούς 

συνδέσμους σε γειτονικές τρίτες χώρες84. Ο οργανισμός μπορεί επίσης να δεχθεί στους 

κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες στη βάση 

της αμοιβαιότητας. 

• Εφεδρείες ευρωπαίων συνοριοφυλακών και τεχνικού εξοπλισμού: Το μόνιμο 

προσωπικό του οργανισμού θα υπερδιπλασιαστεί και ο οργανισμός θα έχει, για πρώτη φορά, 

τη δυνατότητα να προμηθεύεται τον εξοπλισμό του και να τον αξιοποιεί ανά πάσα στιγμή σε 

επιχειρήσεις στα σύνορα. Στη διάθεση του οργανισμού θα τεθεί εφεδρεία συνοριοφυλάκων 

ταχείας ανάπτυξης85 και απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που θα εξασφαλίζουν επάρκεια 

προσωπικού και εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις του οργανισμού. 

                                                             
79 Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού 
80 Αναλυτικά ορίζονται στα άρθρα 27-33 του Κανονισμού 
81 Οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στα κράτη και τον Οργανισμό. 
82 Λεπτομερή αναφορά στα καθήκοντα των Αξιωματικών συνδέσμων παρατίθεται στο άρθρο 12 του 

Κανονισμού  
83 δυνάμει του άρθρου 55 του Κανονισμού 
84 Για τις τοποθετήσεις πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης 

κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση (άρθρο 55 παρ.2). 
85 ένα σώμα συνοριοφυλάκων, μια εφεδρεία 1500 ταχείας αντίδρασης που, θα πρέπει να διατίθενται, κατά 

ανάλογο αριθμό, από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 
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Στις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νέος Κανονισμός αξίζει να αναφερθούν 

επιπρόσθετα: η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο86, η πρόβλεψη μηχανισμού υποβολής καταγγελιών (οργανισμός σε συνεργασία με 

τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων), ο οποίος θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει το 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού87, η 

πρόβλεψη –με περιοριστική απαρίθμηση- των σκοπών για τους οποίους επιτρέπεται να γίνει 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα88, η πρόβλεψη έγκρισης πολυετούς 

προγραμματισμού και ετήσιου προγράμματος εργασίας για το επόμενο έτος89. Τέλος, δυνάμει 

του νέου Κανονισμού «ενισχύονται» τα καθήκοντα τόσο του εκτελεστικού διευθυντή όσο και 

του Διοικητικού Συμβουλίου90. 

Χαρακτηριστικό της σημασίας που απέδιδαν στη λειτουργία του Οργανισμού 

αποτυπώνεται στο απόσπασμα της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης του Ζαν-Κλωντ 

Γιούνκερ, Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, όπου ανέφερε 

«Θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας με τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, 

που δημιουργείται τώρα, εννέα μόλις μήνες μετά την υποβολή της σχετικής πρότασης της 

Επιτροπής. Ο Frontex διαθέτει ήδη περισσότερους από 600 υπαλλήλους τοποθετημένους στην 

Ελλάδα στα σύνορα με την Τουρκία και περισσότερους από 100 στη Βουλγαρία. Τώρα τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα, ώστε να 

συμβάλουν στην ταχεία συγκρότηση του νέου οργανισμού. Επιθυμία μου είναι να δω 

τουλάχιστον 200 επιπλέον συνοριοφύλακες και 50 επιπλέον οχήματα στα εξωτερικά σύνορα της 

Βουλγαρίας από τον Οκτώβριο.». Ενώ στην αποτίμηση ενός έτους από τη λειτουργία ο 

Εκτελεστικός Διευθυντής Fabrice Leggeri χαρακτηρίζει τον Οργανισμό ως «ακρογωνιαίο 

λίθο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»91. 

 

2.3 Σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. (Eurosur) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης 

μετανάστευσης, θέσπισε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)92. Το 

Eurosur λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2013 στις 19 χώρες της ΕΕ που έχουν υπογράψει 

                                                             
86 Άρθρο 7 Κανονισμού 
87 Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία καθορίζονται στο άρθρο 72 Κανονισμού 
88 Άρθρο 46 Κανονισμού, η  
89 Άρθρο 64 Κανονισμού 
90 Άρθρα 62 και 68 Κανονισμού 
91 https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/A_Year_in_Review.pdf τελευταία πρόσβαση 18-03-2018 
92Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 

2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των συνόρων (Eurosur) 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/A_Year_in_Review.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1052
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τη Συμφωνία του Σένγκεν και έχουν νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα. Οι υπόλοιπες 11 

χώρες Σένγκεν εντάχθηκαν στο Eurosur την 1η Δεκεμβρίου 2014. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν στην έγκριση του κανονισμού. Συμφωνήθηκε, 

ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να συνεργάζονται με το Eurosur 

μέσω περιφερειακών δικτύων, ενώ η  Δανία έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στο Eurosur93. 

Το Eurosur αφενός αποσκοπεί στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και του 

διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα και αφετέρου συμβάλλει στη διασφάλιση 

της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών που προσπαθούν να προσεγγίσουν 

τις ευρωπαϊκές ακτές. Επίσης, μέσω του μηχανισμού που παρέχει, επιτρέπει στις υπηρεσίες 

επιτήρησης των συνόρων την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και την άμεση συνεργασία, 

ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα όχι μόνο σε μεμονωμένα συμβάντα, αλλά και σε κρίσιμες 

καταστάσεις που παρουσιάζονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα 

διαιρούνται σε τμήματα συνόρων και για το κάθε ένα από αυτά έχει καθοριστεί ένα χαμηλό, 

μεσαίο και υψηλό επίπεδο επίπτωσης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό να προσδιορισθούν 

τα ευαίσθητα σημεία στα εξωτερικά σύνορα, και να τυποποιηθεί η αντίδραση σε εθνικό ή/και 

σε επίπεδο ΕΕ, αν είναι απαραίτητο. Το Eurosur στηρίζει την επιχειρησιακή του λειτουργία 

στη μετάδοση επεξεργασμένων πληροφοριών σε άμεσο χρόνο. Καταληκτικά μπορεί να 

ειπωθεί ότι πρόκειται για μηχανισμό εξαιρετικής σημασίας καθόσον επιτρέπει σε εθνικούς 

οργανισμούς καθώς και οργανισμούς της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει στα 

εξωτερικά σύνορα και να αντιδράσουν ταχύτερα σε νέες οδούς και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα. 

 

2.4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση 

Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας 

και Δικαιοσύνης (Eu-LISA) 

Ο eu-LISA έχει ως ρόλο τη στήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα 

της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων μέσω της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ 

μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας τεχνολογική υποστήριξη στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ 

να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη. Ιδρύθηκε το έτος 201194, ενώ άρχισε να λειτουργεί από 

                                                             
93Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:230103_1 , τελευταία πρόσβαση 06-02-2018 
94 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:230103_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:230103_1
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την 1η Δεκεμβρίου 201295. Ο οργανισμός διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ 

μεγάλης κλίμακας που εξασφαλίζουν την εσωτερική ασφάλεια των χωρών Σένγκεν, και 

παρέχουν τη δυνατότητα στις χώρες Σένγκεν να ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις 

θεωρήσεις και να καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση μιας 

συγκεκριμένης αίτησης ασύλου. Ειδικότερα ο Οργανισμός διαχειρίζεται: το Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και το 

Eurodac. Το οργανόγραμμα του οργανισμού απεικονίζεται στο κάτωθι96: 

 

Ο Eu-LISA συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων. Συνεργάζεται με το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της 

Επιβολής του Νόμου (EAA), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA), την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), την Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

                                                             
95Διευθυντής του οργανισμού είναι ο Krum GARKOV και ο οργανισμός απασχολεί περίπου 137 υπαλλήλους. 

Έχει έδρα στο Ταλίν (Εσθονία), ενώ επιχειρησιακό κέντρο διατηρεί στο Στρασβούργο (Γαλλία) και εφεδρική 

μονάδα στο Sankt Johann im Pangau (Αυστρία) https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el 

τελευταία πρόσβαση 05-01-2018. 
96 http://www.eulisa.europa.eu/Organisation/Pages/Organigramme.aspx τελευταία πρόσβαση 08-01-2018 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el
http://www.eulisa.europa.eu/Organisation/Pages/Organigramme.aspx
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για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA). 

 

2.5 Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 

Αναφορικά με την πολιτική θεωρήσεων, η οποία έχει άρρηκτη σχέση με την εξωτερική 

διαχείριση των συνόρων ένα από τα σημαντικότερα μέτρα ήταν ο Κανονισμός 767/2008 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία του 

Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)97. Στόχος του VIS είναι να βελτιώσει την 

εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων, την προξενική συνεργασία και 

τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών αρχών για τις θεωρήσεις με σκοπό: α) να 

διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης, β) να προληφθεί η άγρα θεωρήσεων 

(visa shopping), γ) να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης, δ) να διευκολυνθούν οι 

έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα του Χώρου Schengen, ε) να βοηθήσει στον εντοπισμό των 

προσώπων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις εισόδου, παραμονής και κατοικίας στο έδαφος Κ-

μ, στ) να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο II, και ζ) να συμβάλει στην 

αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των χωρών της ΕΕ98. 

Στο VIS καταχωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: τα αλφαριθμητικά 

δεδομένα για τον αιτούντα και τις αιτούμενες, εκδοθείσες, απορριφθείσες, ακυρωθείσες, 

ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις, οι φωτογραφίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι 

σύνδεσμοι με προηγούμενες αιτήσεις θεώρησης και με φακέλους αιτήσεων προσώπων που 

συνταξιδεύουν99. Δικαίωμα πρόσβασης στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή 

των δεδομένων αναγνωρίζεται στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών 

θεώρησης, ενώ για την αναζήτηση δεδομένων έχει αποκλειστικά το δεόντως 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης και των αρχών που είναι αρμόδιες για 

τους ελέγχους στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης, για τους ελέγχους σε θέματα 

μετανάστευσης και ασύλου και μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν λόγω 

προσωπικού100. 

Το VIS101 συνδέεται με όλες τις προξενικές αρχές των κρατών Σένγκεν102 που εκδίδουν 

θεωρήσεις, καθώς και με όλα τα εξωτερικά τους συνοριακά σημεία διέλευσης, παρέχοντας τη 

                                                             
97 ΕΕ L 218, 13.8.2008 
98 Άρθρο 2 Κανονισμού 767/2008 
99 Άρθρο 5 Κανονισμού 767/2008 
100 Άρθρο 6 Κανονισμού 767/2008 
101 Το κύριο Κεντρικό VIS, που έχει την τεχνική εποπτεία και διοίκηση, εδρεύει στο Στρασβούργο (Γαλλία), ενώ 

στο Sankt Johann im Pongau (Αυστρία) βρίσκεται ένα εφεδρικό Κεντρικό VIS, το οποίο μπορεί να διενεργεί 

όλες τις λειτουργίες του βασικού κεντρικού VIS αν εκείνο υποστεί βλάβη. 
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δυνατότητα στους συνοριοφύλακες των σημείων διέλευσης να ελέγχουν εάν ο κάτοχος 

βιομετρικής θεώρησης είναι πράγματι το άτομο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Αυτό γίνεται 

με διασταύρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων τόσο σε σχέση με το βιομετρικό αρχείο που 

συνδέεται με τη θεώρηση όσο και σε συνάρτηση με ολόκληρη τη βάση δεδομένων VIS. Το 

σύστημα έχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η πλήρης 

διαθεσιμότητά του ανά πάσα στιγμή, αλλά και για να παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα 

αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα άτομα και για νόμιμους σκοπούς. Οι διωκτικές αρχές και η 

Ευρωπόλ έχουν πρόσβαση στο σύστημα προκειμένου να εντοπίζουν και να διερευνούν 

τρομοκρατικές πράξεις και άλλα σοβαρά αδικήματα. Το VIS τέθηκε σε λειτουργία τον 

Οκτώβριο του 2011 σε όλα τα προξενεία της Βόρειας Αφρικής που εκδίδουν θεωρήσεις για 

τα κράτη του χώρου Σένγκεν και σήμερα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο103. 

 

2.6 Σύγχρονες Προκλήσεις για τον χώρο Σένγκεν- Επικρατούσα 

Κατάσταση 

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Χώρος Σένγκεν αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές προκλήσεις 

που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του την ύπαρξη, αφού γίνεται αναφορά και στο ενδεχόμενο 

της πλήρους επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Οι προκλήσεις 

απορρέουν από την πρωτοφανή για τα χρονικά προσφυγική κρίση και τη συνεπακόλουθη 

εισροή μεταναστών στην ΕΕ, καθώς και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν 

εκδηλωθεί σε βάρος κρατών της ΕΕ. Σε απάντηση κάποια κράτη επανέφεραν προσωρινά τους 

ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν 

π.χ. Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία.  

Στις 7 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό104 για την τροποποίηση του 

κώδικα συνόρων Σένγκεν, και την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με τη χρήση 

οικείων βάσεων δεδομένων105. Σύμφωνα με την τροποποίηση τα κράτη μέλη υποχρεώνονται 

να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους με τη χρήση οικείων βάσεων δεδομένων, όλων των 

προσώπων, περιλαμβανομένων εκείνων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης 

κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης (δηλαδή πολίτες της ΕΕ και μέλη της 

                                                                                                                                                                                              
102 Όλα τα προξενεία των κρατών Σένγκεν (περίπου 2000) και όλα τα σημεία διέλευσης των εξωτερικών 

συνόρων (συνολικά 1800) έχουν συνδεθεί με το σύστημα. 
103 Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ: Διαχείριση εξωτερικών συνόρων 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf τελευταία πρόσβαση 25-02-2018 
104 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα 

με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων 
105 Το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα 

συνόρων του Σένγκεν. Ήταν μια απάντηση στην πρόσκληση του Συμβουλίου , όπως αποτυπώθηκε στα 

συμπεράσματα του της 9ης και 20ης Νοεμβρίου 2015, για στοχευμένη αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος των «αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών». 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf
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οικογένειας τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ) όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα. Οι 

βάσεις δεδομένων βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι έλεγχοι περιλαμβάνουν το Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και τη βάση δεδομένων της Ίντερπολ για τα κλαπέντα και 

απωλεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD). Οι έλεγχοι θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 

εξακριβώνουν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δε συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, την 

εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα 

εξωτερικά σύνορα (εναέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνορα) τόσο κατά την είσοδο όσο και 

κατά την έξοδο. 

Επίσης, προβλέπεται όταν η συστηματική έρευνα σε βάσεις δεδομένων μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας στα θαλάσσια ή τα χερσαία 

σύνορα, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να διεξάγουν μόνον στοχευμένους ελέγχους με χρήση 

βάσεων δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κινδύνους που 

συνδέονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις των κρατών 

μελών ή απειλή για τη δημόσια υγεία. Στα εναέρια σύνορα, τα κράτη μέλη δύνανται να 

διεξάγουν μόνον στοχευμένους ελέγχους με χρήση βάσεων δεδομένων για μεταβατική 

περίοδο 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος μπορεί να 

παραταθεί έως και κατά 18 μήνες σε εξαιρετικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν 

υπάρχουν προβλήματα υποδομών που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να 

υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές. 

Στο Δελτίο Τύπου 113/17 της 07/03/2017 αποτυπώνεται η άποψη του κ. Camelo Abela, 

Υπουργού Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας σχετικά με την επαναφορά των 

ελέγχων, ο οποίος ανέφερε: «Η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά μας σύνορα αποτελεί 

σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη και τη 

βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας. Οι συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα 

μας παράσχουν τα μέσα για την αντιμετώπιση των εν δυνάμει κινδύνων για την εσωτερική 

ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που συνιστούν οι επιστρέφοντες αλλοδαποί 

τρομοκράτες μαχητές»106. 

Ωστόσο η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των χωρών του χώρου 

Σένγκεν σε διαρκή βάση δε θα επέλυε τα προβλήματα και τις υπάρχουσες προκλήσεις, 

αντιθέτως θα συνεπαγόταν τεράστιο οικονομικό (αύξηση κόστους μεταφορών, τουρισμό), 

πολιτικό και κοινωνικό κόστος για την ΕΕ και τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Επίσης, θα έθετε 

                                                             
106Δελτίο Τύπου Κώδικας συνόρων Σένγκεν: Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για την ενίσχυση των ελέγχων 

στα εξωτερικά σύνορα http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/07/regulation-reinforce-

checks-external-borders/ Τελευταία πρόσβαση 08-03-2018 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/07/regulation-reinforce-checks-external-borders/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/07/regulation-reinforce-checks-external-borders/
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σε κίνδυνο τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία που έχει καταστεί ένα από τα βασικά 

στοιχεία της προστιθέμενης αξίας που απορρέει από το σύστημα Σένγκεν107.  

Τέλος, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα στις 

30 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό108 σχετικά με τη θέσπιση 

συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο σύστημα θα καταχωρίζονται πληροφορίες για την είσοδο, 

έξοδο και άρνηση εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα του 

χώρου Σένγκεν. Ο eu-LISA, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναμένεται να αρχίσει τη 

δημιουργία του νέου συστήματος, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως το 2020. Το 

σύστημα εισόδου-εξόδου θα συμβάλει: α) στη μείωση των καθυστερήσεων κατά τους 

συνοριακούς ελέγχους και στη βελτίωση της ποιότητας των συνοριακών ελέγχων, μέσω του 

αυτόματου υπολογισμού της επιτρεπόμενης διαμονής κάθε ταξιδιώτη, β) στην εξασφάλιση 

συστηματικού και αξιόπιστου εντοπισμού των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη 

διάρκεια διαμονής  και γ) στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης 

της τρομοκρατίας, επιτρέποντας την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο 

ταξιδιωτικό ιστορικό109. 

 

Κεφάλαιο 3: Αστυνομική Συνεργασία 

Η Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 87 ΣΛΕΕ, αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία στην 

οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές (αστυνομικές, τελωνειακές, άλλες αρχές επιβολής 

του νόμου) των κρατών μελών, που είναι ειδικευμένες στον τομέα της πρόληψης ή της 

εξακρίβωσης αξιόποινων πράξεων ή της διερεύνησής τους. Για την επίτευξη στόχων 

αστυνομικής συνεργασίας λαμβάνονται μέτρα που αφορούν: α) τη συλλογή, αποθήκευση, 

επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, β) την παροχή υποστήριξης 

για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές 

προσωπικού, τον εξοπλισμό και την εγκληματολογική έρευνα, γ) τις κοινές τεχνικές έρευνας 

όσον αφορά την εξακρίβωση σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος, από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία.  

Η αστυνομική συνεργασία έχει ταυτισθεί με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

(Europol), καθώς βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, ωστόσο 

                                                             
107 Όπως αναφέρεται στην COM (2016)120 τελικό 
108 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2017. 
109 Δελτίο Τύπου Σύστημα Εισόδου-Εξόδου :τελική έγκριση από το Συμβούλιο 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/11/20/entry-exit-system-final-adoption-by-the-

council/pdf  Τελευταία πρόσβαση 08/03/2018 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/police/police_intro_en.htm
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δεν αποτελεί και τον μοναδικό οργανισμό-φορέα αυτής της συνεργασίας. Στο παρόν 

κεφάλαιο επιχειρείται η ευσύνοπτη παρουσίαση των σημαντικότερων οργανισμών που έχουν 

αναπτυχθεί  στο πλαίσιο της Ε.Ε. με εκτενέστερη αναφορά στη Europol, λόγω της 

προρρηθείσας θέσης της. 

 

3.1 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕUROPOL) -Ιστορική Αναδρομή 

Η αστυνομική συνεργασία άρχισε να αναπτύσσεται μετά τις τρομοκρατικές δολοφονίες 

στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου (1972) και την αύξηση του προβλήματος των 

ναρκωτικών στην Ευρώπη (E. Guild &F. Geyer, 2016:19-20). Η ίδρυση της Europol έχει τις 

απαρχές της το έτος 1975 όταν ιδρύθηκε η ομάδα εργασίας του TREVI110 με πρωτοβουλία 

της Ολλανδίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το συντονισμό των δώδεκα –τότε- 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος111. Στα πλαίσια της ομάδας TREVI οι εργασίες ενεργούνταν σε διακυβερνητικό 

επίπεδο και μεταγενέστερα εντάχθηκαν στις δομές της Συνθήκης του Μάαστριχτ 

(Στεργιούλης 2003:23). 

Παρόλο που αρχικά υπήρξαν σοβαρές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις από κάποια κράτη 

μέλη112 εντούτοις και δεδομένων των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο: κατάρρευση 

Σοβιετικής Ένωσης και ανατολικών καθεστώτων (φόβοι για διακίνησης πυρηνικού υλικού), 

αύξηση παράνομων μεταναστευτικών ροών προς τον ευρωπαϊκό χώρο, διεθνοποίηση του 

εμπορίου ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι διαδικασίες για την ίδρυση 

της Europol ωθήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς. 

Η επίσημη πρόταση για την ίδρυση της Europol χρονολογείται το έτος 1991 και 

διατυπώθηκε από το Γερμανό καγκελάριο Kohl κατά τη διάρκεια της Συνόδου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την 28/29 Ιουνίου 1991 στο Λουξεμβούργο. Στην πρόταση αυτή 

ενσωματώθηκε και μια άλλη βρετανική πρόταση που αφορούσε την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής 

Ομάδας Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Η συνολική πρόταση έγινε δεκτή στη σύνοδο 

κορυφής στο Μάαστριχτ την 09/10 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και αποτυπώθηκε στο άρθρο 

Κ.1.9 της Συνθήκης όπου περιέλαβε για πρώτη φορά την αστυνομική συνεργασία ως ζήτημα 

                                                             
110 Από τα αρχικά των λέξεων Terrorism, Radicalism, Extremismand International Violence 
111 Οι βασικές δραστηριότητες της ομάδας TREVI περιλάμβαναν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, την ασφάλεια συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και την εν γένει  

συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ανάπτυξη τεχνικών και εξοπλισμού). Τη δεκαετία του ’80 

η εντολή της ομάδας διευρύνθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη συνεργασία για την καταπολέμηση του 

ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται το 

παράνομο εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και οι ληστείες τραπεζών (Hix 2009: 475).   
112 Κυρίως από τη Βρετανία και τη Γαλλία, η οποία είχε την επιθυμία να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της 

Interpol στην Ευρώπη παρά να ιδρυθεί η Europol. 
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«κοινού ενδιαφέροντος» και προέβλεψε την ίδρυση μιας «Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 

Υπηρεσίας» 113.  

Η ίδρυση της Europol δεν ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση, καθόσον υπήρχε πληθώρα 

προβλημάτων που απέρρεαν τόσο από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών όσο και από 

το θεσμικό πλαίσιο της Κοινότητας114. Η ανάγκη ωστόσο για την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας στον τομέα των ναρκωτικών και το «ξέπλυμα» χρήματος επέβαλαν τη 

λήψη μέτρων άμεσα (Παπαγιάννης 2008:86). Οι Υπουργοί TREVI αποφάσισαν τη 

δημιουργία της Μονάδας Ναρκωτικών της Europol (EDU- European Drug Unit) η οποία 

προσωρινά, έως ότου ιδρυθεί η Europol, είχε περιορισμένες αρμοδιότητες σχετικά με τη 

δίωξη των ναρκωτικών (παράνομο εμπόριο και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται 

με το εμπόριο ναρκωτικών). Η Μονάδα Ναρκωτικών της Europol αποτελεί την πρώτη φάση 

της Europol και τίθεται επίσημα σε λειτουργία την 03.01.1994115 (Στεργιούλης 2003:27). 

Έτσι για πρώτη φορά τα κράτη μέλη αποσπούν Αξιωματικούς Συνδέσμους στη Χάγη της 

Ολλανδίας116 με κύριο καθήκον την ανταλλαγή πληροφοριών στις οποίες περιλαμβάνονται 

και τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα ισχύοντα στις εθνικές νομοθεσίες. 

Η Σύμβαση για την ίδρυση της Europol τελικά υπογράφθηκε την 27.07.1995 με νομική 

βάση το άρθρο Κ.3 της ΣΕΕ117. Παρότι η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ ωστόσο η Europol, δεν 

μπορούσε να αναλάβει δραστηριότητες 118 εάν νομικά κείμενα σχετικά με τα πρωτόκολλα για 

τα προνόμια και τις ασυλίες του προσωπικού και των Αξιωματικών Συνδέσμων δεν 

κυρωνόταν σύμφωνα με τις εθνικές συνταγματικές διατάξεις. Τελικά η Europol ανέλαβε 

πλήρως τα καθήκοντα της την 01.07.1999.  

Η Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) αντικατέστησε τη σύμβαση δυνάμει του 

άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ)119. Με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του 

                                                             
113Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται « police cooperation for the purposes of preventing and combating terrorism, 

unlawful drug trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain aspects of 

customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system for exchanging within a 

European police Office (Europol)». 
114 Η δυσκολία ως προς την κατάρτιση Σύμβασης για την ίδρυση της Europol αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι 

διαβουλεύσεις ξεκίνησαν το έτος 1993 και περατώθηκαν δύο έτη αργότερα (το 1995) 
115 Επί ελληνικής προεδρίας 
116 Όπου ήταν η έδρα της Μονάδας Ναρκωτικών της Europol 
117Ωστόσο για να τεθεί σε ισχύ θα έπρεπε να κυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, διαδικασία 

που αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρα με δεδομένο ότι μόλις την 01.10.1998 και αφότου είχε επικυρωθεί από όλα 

τα κοινοβούλια τέθηκε σε ισχύ. Η Ελλάδα την κύρωσε την 11.06.1998 με το Ν. 2605/1998 (ΦΕΚ 88 Α΄). 
118 σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 της Σύμβασης 
119 Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στο Προοίμιο της Απόφασης η αντικατάσταση της Σύμβασης με Απόφαση 

θα διευκόλυνε τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθότι οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις, οι οποίες 

περιλήφθηκαν σε τρία (3) πρωτόκολλα τέθηκαν σε ισχύ κατόπιν χρονοβόρας διαδικασίας επικύρωσης 
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Συμβουλίου η Europol αποτελεί πλέον οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος χρηματοδοτείται από 

τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης120. Η ανωτέρω απόφαση σήμερα έχει αντικατασταθεί 

με τον Κανονισμό 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ο οποίος είναι 

σε ισχύ από την 01.05.2017. Η αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο (αρμοδιότητες, όργανα κ.λ.π.) 

της Europol στην παρούσα εργασία θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, κάνοντας 

παράλληλα μνεία και στις τροποποιήσεις που επέφερε στην καταργηθείσα –πλέον- Απόφαση 

2009/371/ΔΕΥ. 

 

3.1.1  Αποστολή, Αρμοδιότητες Europol 

Η βασική αποστολή της Europol, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του 

Κανονισμού 2016/794, είναι η στήριξη και ενίσχυση των ενεργειών των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών, καθώς και της αμοιβαίας συνεργασίας τους για την πρόληψη και 

καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 

καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης.  

Στο παράτημα Ι του ανωτέρω Κανονισμού περιγράφονται οι σοβαρές μορφές 

εγκλήματος στις οποίες περιλαμβάνονται: η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η 

διακίνηση ναρκωτικών, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι 

εγκληματικές πράξεις συνδεόμενες με πυρηνικές και ραδιενεργές ουσίες, τα κυκλώματα 

παράνομης μετανάστευσης, η εμπορία ανθρώπων, τα εγκλήματα σχετικά με μηχανοκίνητα 

οχήματα, η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και βαριά σωματική βλάβη, το παράνομο εμπόριο 

ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, η απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε 

ομηρία, ο ρατσισμός και ξενοφοβία, η ληστεία και διακεκριμένη κλοπή, η παράνομη 

διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων 

τέχνης, η υπεξαίρεση και απάτη, οι εγκληματικές πράξεις κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης, η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς, η «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση, η 

παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, η πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών 

εγγράφων, η πλαστογραφία χρημάτων και μέσων πληρωμής, τα εγκλήματα στον τομέα της 

πληροφορικής, η διαφθορά, η παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, το 

παράνομο εμπόριο απειλούμενων ζωικών ειδών, το παράνομο εμπόριο απειλούμενων 

φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, 

                                                             
120 Γεγονός που ενίσχυσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον έλεγχο της Europol μέσω της 

συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έγκριση του προϋπολογισμού. 
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περιλαμβανομένης της ρύπανσης από τα πλοία, η παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και 

άλλων αυξητικών παραγόντων, η σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση, 

περιλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς 

σκοπούς, η γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου121.  

Στα καθήκοντα για την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

περιλαμβάνονται122: 

α) η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών για την εγκληματικότητα·  

β) η κοινοποίηση, στα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών μονάδων που έχουν συσταθεί ή 

οριστεί, ενδεχόμενων πληροφοριών και διασυνδέσεων μεταξύ των αξιόποινων πράξεων που 

τις αφορούν·  

γ) ο συντονισμός, οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών και επιχειρησιακών δράσεων για τη 

στήριξη και την ενίσχυση των δράσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, οι οποίες 

πραγματοποιούνται: i) από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· ή ii) στο πλαίσιο 

κοινών ομάδων έρευνας, και ενδεχομένως, σε συνεννόηση με την Eurojust·  

δ) η συμμετοχή σε κοινές ομάδες έρευνας και εισήγηση για τη σύστασή τους  

ε) η παροχή πληροφοριών και αναλυτική υποστήριξη στα κράτη μέλη σε σχέση με διεθνή 

συμβάντα μείζονος σημασίας·  

στ) η εκπόνηση αξιολογήσεων απειλών123, στρατηγικών και επιχειρησιακών αναλύσεων και 

γενικών εκθέσεων προόδου των εργασιών124·  

ζ) η ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση ειδικών γνώσεων σχετικά με μεθόδους πρόληψης του 

εγκλήματος, ερευνητικές διαδικασίες και τεχνικές και εγκληματολογικές μεθόδους και 

παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη·  

                                                             
121 Δηλαδή όσα περιλαμβανόταν στο παράρτημα Ι της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ, και επιπρόσθετα: η 

τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, οι εγκληματικές πράξεις κατά οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η 

κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, σεξουαλική 

κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας 

παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, η γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου 
122άρθρο 4 Κανονισμού 2016/794 
123 Τέτοιας μορφής έκθεση αποτελεί η SOCTA, που συντάσσει η Υπηρεσία για το σοβαρό και οργανωμένο 

έγκλημα στην Ε.Ε. Η SOCTA αποτελεί εμβληματική έκθεση για την Europol καθώς, πέραν των πληροφοριών 

που παρέχει στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου αναφορικά με τις δραστηριότητες του οργανωμένου 

εγκλήματος στην Ε.Ε., διατυπώνει και συστάσεις (recommendations) για την αντιμετώπισή του. Οι συστάσεις 

που περιλαμβάνονται στην SOCTA χρησιμοποιούνται από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., και δη το Συμβούλιο 

των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως βάση ανάλυσης για τον καθορισμό της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής κατά της οργανωμένης εγκληματικότητας 
124 Ετήσια Ανασκόπηση Europol (Annual Review Europol), η οπία περιγράφει συνοπτικά αποτελέσματα και 

παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες και τα συστήματα που έχει στη διάθεση της η Europol 
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η) η στήριξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών, ερευνών και 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των κρατών μελών, καθώς και των κοινών ομάδων έρευνας, 

ιδίως μέσω παροχής επιχειρησιακής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας· 

 θ) η παροχή ειδικής κατάρτισης και συνδρομή προς τα κράτη μέλη για τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και με την πρόβλεψη χρηματοδοτικής υποστήριξης, στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με το προσωπικό και τους δημοσιονομικούς της 

πόρους, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον 

Τομέα της Επιβολής του Νόμου και της κατάρτισης (ΕΑΑ)·  

ι) η συνεργασία με φορείς της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του τίτλου V της ΣΛΕΕ και 

με την OLAF, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας και της παροχής 

αναλυτικής στήριξης στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·  

ια) η παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στις δομές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και στις 

αποστολές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ οι οποίες προβλέπονται στη ΣΕΕ στο πλαίσιο των 

κατά το άρθρο 3 στόχων της Ευρωπόλ·  

ιβ) η ανάπτυξη κέντρων εμπειρογνωσίας στην Ένωση για την καταπολέμηση ορισμένων 

μορφών εγκλήματος που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, συγκεκριμένα 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο·  

ιγ) η στήριξη των δράσεων των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

μορφών εγκληματικότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και διευκολύνονται, 

προωθούνται ή διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, περιλαμβανομένης, σε συνεργασία 

με τα κράτη μέλη, της αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου με το οποίο οι εν λόγω μορφές 

εγκλήματος διευκολύνονται, προωθούνται ή διαπράττονται, στους παρόχους διαδικτυακών 

υπηρεσιών, με σκοπό την εθελούσια από μέρους τους εξέταση της συμβατότητας του 

ανωτέρω διαδικτυακού περιεχομένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. 

Από την παράθεση των καθηκόντων της Europol διαπιστώνεται ότι ενισχύονται τα 

καθήκοντα ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας για την αναφορά διαδικτυακού 

περιεχομένου (IRU-ΜΑΔΠ), πρόβλεψη που συνιστά ένα από τα σημαντικότερα 

αντιτρομοκρατικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του όγκου και της 

προσβασιμότητας της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο. Η ΜΑΔΠ είναι νέο 

στοιχείο στον κανονισμό, το οποίο εισήχθη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 

2015, προωθείται σημαντικά από το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια και είναι 

ζωτικής σημασίας στο σημερινό πλαίσιο ασφαλείας. Η Europol έχει τη δυνατότητα να 

διαβιβάζει δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς, 

εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη στήριξη κρατών μελών στην πρόληψη και στην 
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καταστολή εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, τα οποία διαπράχθηκαν 

ή διευκολύνονται από τη χρήση του διαδικτύου. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού διασφαλίζεται η προστασία των 

δεδομένων, καθόσον ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) θα 

παρακολουθεί το έργο της Europol σχετικά με τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 125, ενώ προβλέπεται λεπτομερώς η διαδικασία υποβολής καταγγελιών εκ μέρους 

των πολιτών στην περίπτωση που θεωρούν ότι η επεξεργασία από τη Europol δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν δεν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις126. Επίσης, προβλέπεται συνεργασία μεταξύ του ΕΕΠΔ και των εθνικών εποπτικών 

αρχών, η οποία ενισχύεται με δύο (2) τρόπους: α) τη θέσπιση «συμβούλιου συνεργασίας»127, 

το οποίο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο της εθνικής εποπτικής αρχής κάθε κράτους 

μέλους και τον ΕΕΠΔ και θα λειτουργεί ως επίσημη πλατφόρμα διαλόγου για τον ΕΕΠΔ και 

τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, όπου θα συζητείται σε τακτική βάση η 

γενική στρατηγική για την προστασία των δεδομένων, θα εκπονούνται εναρμονισμένες 

προτάσεις για κοινές λύσεις που απαιτούν εθνική συμμετοχή, θα εξετάζονται οι δυσκολίες 

στην ερμηνεία του κανονισμού για την Ευρωπόλ, κ.λπ. Αυτό το νέο συμβούλιο συνεργασίας, 

ωστόσο, δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων, αλλά απλώς ένα συμβουλευτικό όργανο. β) την 

καθιέρωση «ενισχυμένης» συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και των εθνικών εποπτικών αρχών 

(ο ΕΕΠΔ θα χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία και την πείρα των εθνικών εποπτικών αρχών σε 

όλες τις περιπτώσεις όπου ασκεί τα καθήκοντά του· θα υπάρχουν κοινοί έλεγχοι του ΕΕΠΔ 

και των εθνικών εποπτικών αρχών, ο ΕΕΠΔ θα διαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες εθνικές 

εποπτικές αρχές σε περιπτώσεις που αφορούν δεδομένα προερχόμενα από ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη, κ.λπ.)128. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ενισχύεται η δημοκρατικής εποπτεία, 

καθόσον προβλέπεται αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας της Europol με την καθιέρωση 

του από κοινού ελέγχου των δραστηριοτήτων της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

εθνικά κοινοβούλια129. Τέλος, αναγνωρίζονται διευρυμένα καθήκοντα τόσο για τον 

εκτελεστικό διευθυντή όσο και για το διοικητικό συμβούλιο.  

                                                             
125 Οι αρμοδιότητες του οποίου προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 43 του Κανονισμού 2016/794 
126 άρθρο 43 ανωτέρω Κανονισμού  
127 Άρθρο 45 ανωτέρω Κανονισμού 
128 Άρθρο 44 ανωτέρω Κανονισμού 
129Προς τούτο ιδρύεται εξειδικευμένη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ) η οποία συστήνεται από 

κοινού από τα εθνικά κοινοβούλια και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

παρακολουθεί σε πολιτική βάση τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, 

μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων (Άρθρο 51 Κανονισμού 2016/794) 
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3.1.2  Η δομή και οργάνωση της Europol 

Η δομή της διοίκησης και της διαχείρισης της Europol περιλαμβάνει130:  

α) Διοικητικό συμβούλιο131·, β) Εκτελεστικό διευθυντή·και γ) άλλα συμβουλευτικά όργανα 

που συγκροτούνται από το διοικητικό συμβούλιο132  

Επικεφαλής της Europol είναι ο Διευθυντής της, ο οποίος είναι και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της Europol, διοριζόμενος από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κυβέρνηση ή άλλο 

φορέα133. Διευθυντής της Europol είναι σήμερα ο Rob Wainwright134, ο οποίος ανέλαβε τα 

καθήκοντά του το 2009 και η θητεία του λήγει την 1η  Μάϊου 2018135. Ο διευθυντής 

επικουρείται στο έργο του από τρεις αναπληρωτές Διευθυντές: α) τον Wilvan Gemert136 στο 

Τμήμα Επιχειρήσεων, β) τον Oldrich Martinu137 στο Τμήμα Διοίκησης και γ) τον Luisde 

Eusebio Ramos138 στο Τμήμα Ικανοτήτων. Η τρέχουσα οργανωτική δομή της Europol 

απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί139: 

                                                             
130 Άρθρο 9 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 
131 Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και έναν αντιπρόσωπο 

της Επιτροπής. Όλοι οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου και κατά το διορισμό των μελών λαμβάνεται 

υπόψη η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο. 
132 Στην Απόφαση 2009/731/ΔΕΥ  δεν προβλεπόταν η συγκρότηση άλλων συμβουλευτικών οργάνων 
133 Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 16 παρ. 2 Κανονισμού 

2016/794) 
134https://www.europol.europa.eu/executive-director-of-europol τελευταία πρόσβαση 22-11-2017 
135 Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) συμφώνησε να προτείνει στο 

Συμβούλιο να επιλέξει την κα Catherine De Bolle, από το Βέλγιο, για νέα εκτελεστική διευθύντρια της 

Ευρωπόλ. http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/12/06/coreper-puts-forward-catherine-

de-bolle-as-new-executive-director-of-europol/ τελευταία πρόσβαση 23-12-2017 , ο διορισμός της οποίας 

επικαιροποιήθηκε την 08-03-2018. 
136https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-operations-department τελευταία 

πρόσβαση 02-02-2018 
137https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-governance-department τελευταία 

πρόσβαση 02-02-2018 
138https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-capabilities-department τελευταία 

πρόσβαση 02-02-2018 
139https://www.europol.europa.eu/el/about-europol τελευταία πρόσβαση 02-02-2018 

https://www.europol.europa.eu/executive-director-of-europol
https://www.europol.europa.eu/deputy-director-of-europol-operations-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-director-of-europol-governance-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-director-of-europol-capabilities-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-director-of-europol-capabilities-department
https://www.europol.europa.eu/executive-director-of-europol
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-operations-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-governance-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-capabilities-department
https://www.europol.europa.eu/el/about-europol
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3.1.3  Το προσωπικό της Europol 

 To προσωπικό της Europol αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα εύρυθμης 

λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Η Europol απασχολεί προσωπικό 

περίπου 1065 ατόμων140, στα οποία περιλαμβάνεται προσωπικό που έχει συμβάσεις εργασίας 

με την Ευρωπόλ, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι από κράτη μέλη και τρίτα κράτη και 

οργανισμούς, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Στο σχήμα που ακολουθεί 

απεικονίζεται το προσωπικό που εργάζεται στην Europol από το έτος 2001 έως και το 2016, 

όπως συνάγεται από το διάγραμμα το προσωπικό αυξάνεται σταδιακά και σε χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε ετών το προσωπικό υπερ- 

                                                             
140 Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016 
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τριπλασιάστηκε141:

 

Στο σχήμα 2 απεικονίζονται οι αστυνομικοί σύνδεσμοι της Europol στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι σύνδεσμοι από τρίτα κράτη και οργανισμούς142. 

 

 

Τέλος, στο Σχήμα 3 απεικονίζεται το προσωπικό της Europol ανάλογα με την εθνικότητα 

                                                             
141https://www.europol.europa.eu/about-europol/statistics-dataτελευταία πρόσβαση 23-11-2017 
142 Στον ως άνω υπερ-σύνδεσμο (Στοιχεία Δεκεμβρίου 2016) 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/statistics-data
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3.1.4 Σύστημα Πληροφοριών της Europol (Europol Information System-

EIS) 

Η Europol δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών 

για την διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας στην δράση κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος. Τέτοια συστήματα αποτελούν τα: Secure Information Exchange Network 

Application (SIENA), Europol Information System (EIS) και Europol Platform for Experts 

(EPE).  

Το Σύστημα Πληροφοριών της Europol (EIS) αποτελεί την κεντρική βάση δεδομένων 

και πληροφοριών. Τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του έτους 2005, υπό τη βρετανική 

προεδρία143, και είναι διαθέσιμο σε είκοσι δύο (22) γλώσσες. Το Σύστημα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με σοβαρά διεθνή εγκλήματα, ύποπτα και καταδικασθέντα πρόσωπα, 

εγκληματικές δομές, αδικήματα και μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξή τους. Οι 

πληροφορίες που αποθηκεύονται στο EIS αφορούν δεδομένα σχετικά με πρόσωπα, έγγραφα 

ταυτότητας, οχήματα, πυροβόλα όπλα, αριθμούς τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα, οι 

οποίες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, ώστε να αποκτηθεί πιο 

                                                             
143 http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf τελευταία πρόσβαση 12-02-

2018 

http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf
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λεπτομερής και δομημένη εικόνα της υπόθεσης. Το EIS υποστηρίζει τη συνεργασία στον 

τομέα της επιβολής του νόμου144 και δεν είναι διαθέσιμο στις αρχές συνοριακού ελέγχου. 

Το 2015, 24 χώρες και οργανισμοί άρχισαν να χρησιμοποιούν το EIS για να 

μοιράζονται καταλόγους ξένων τρομοκρατικών μαχητών (FTF) και μέχρι το τέλος του έτους 

περίπου 20 μονάδες αντιτρομοκρατίας είχαν άμεση πρόσβαση σε αυτό. Στο γράφημα που 

παρατίθεται απεικονίζεται ο αριθμός των ξένων μαχητών που έχουν καταχωρηθεί στο EIS για 

χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 15 Φεβρουαρίου 2016. 

 

Τα δεδομένα που εισάγονται στο EIS παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο του ιδιοκτήτη 

των δεδομένων και δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο από την Europol ή 

άλλο κράτος μέλος. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της 

αξιοπιστίας των δεδομένων, την επαλήθευση των προθεσμιών για την αποθήκευση 

δεδομένων και την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα. Επίσης, η ασφάλεια και 

η προστασία δεδομένων έχουν πρωταρχική σημασία για το EIS. Το δικαίωμα πρόσβασης των 

χρηστών στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό εξαρτάται από τα προφίλ χρηστών 

τους και από τους περιορισμούς που ορίζονται από τον κάτοχο δεδομένων. Κατά γενικό 

κανόνα, οι χρήστες της Europol και των εθνικών μονάδων της Europol έχουν άμεση 

πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα, αλλά ο κάτοχος 

δεδομένων μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση145. 

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου συστήματος και της συμβολής του στην πρόληψη 

και καταστολή της εγκληματικότητας γίνεται φανερή αν αναλογισθεί κανείς ότι το έτος 

                                                             
144 Χρησιμοποιείται από υπαλλήλους της Europol, αξιωματικούς συνδέσμους των κρατών μελών και 

αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι τοποθετημένοι στα κεντρικά γραφεία της Europol, καθώς 

και το προσωπικό των εθνικών μονάδων της Europol και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
145 https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-

information-system τελευταία πρόσβαση 29-01-2018 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-information-system
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-information-system
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2015146 καταχωρήθηκαν 295.374 αντικείμενα στο σύστημα (αύξηση 25% σε σχέση με το 

2014) και 86.629 ύποπτοι εγκληματίες (αύξηση κατά 40% σε σχέση με το έτος 2014). 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 633.639 αναζητήσεις (62% αύξηση από το 2014) και οι χρήστες 

ανήλθαν σε 4.569. 

 

3.2 Κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) 

Οι κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) προβλέφθηκαν από την Απόφαση-πλαίσιο 

2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η σύσταση των ομάδων κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να 

εκπληρωθεί ο στόχος της παροχής στους πολίτες της ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας μέσα 

σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης.  Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

που συνήλθε στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, ζήτησε να συσταθούν αμελλητί 

κοινές ομάδες ερευνών, όπως προβλέπει η συνθήκη, ως ένα πρώτο βήμα για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της 

τρομοκρατίας. Πρόβλεψη για την σύσταση και λειτουργία κοινών ομάδων έρευνας υπήρχε 

στο άρθρο 13 της σύμβασης που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 

της ΣΕΕ, για αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης147. 

Η λογική η οποία διέπει την απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΟΕ είναι ότι 

ορισμένα είδη εγκληματικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να 

διερευνηθούν αποτελεσματικότερα από τις ΚΟΕ. Η σύσταση τους προβλέπεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα (δυνάμενο να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων 

μερών) και συγκεκριμένο σκοπό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και οι 

περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να συσταθεί μια κοινή ομάδα έρευνας είναι: α) όταν έρευνες 

για ποινικά αδικήματα σε ένα κράτος-μέλος προϋποθέτουν δύσκολες και απαιτητικές έρευνες 

που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη και β) όταν ορισμένα κράτη-μέλη διεξάγουν έρευνες για 

ποινικά αδικήματα, στα οποία οι περιστάσεις της υπόθεσης απαιτούν συντονισμένη και 

εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη148. 

Αίτηση για τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο κράτος. Η ομάδα θα συσταθεί σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία 

αναμένεται να διεξαχθούν οι έρευνες. Οι χώρες της ΕΕ που έχουν συστήσει την ομάδα 

αποφασίζουν περαιτέρω για τη σύνθεση, το σκοπό και τη διάρκεια της, ενώ της ομάδας 

                                                             
146 Europol Review, General Report on Europol Activities 2015 
147 ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 1. 
148 Άρθρο 1 Απόφασης πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ  του Συμβουλίου  
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ηγείται άτομο από μία χώρα της ΕΕ στην οποία πραγματοποιείται η έρευνα. Επίσης, οι 

ομάδες μπορούν να επιτρέπουν σε αντιπροσώπους της Europol, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και αντιπροσώπους χωρών εκτός της ΕΕ να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας149. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να εκτελούν τα 

καθήκοντα τους σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. 

Επίσης, οι ΚΟΕ μπορούν να συσταθούν με και ανάμεσα σε χώρες εκτός της ΕΕ,  υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση, όπως μια διεθνής συμφωνία ή εθνική νομοθεσία. Το 

υπόδειγμα συμφωνίας για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Έρευνας (ΚΟΕ) καθορίζει Ψήφισμα 

του Συμβουλίου150 . 

Τον Ιούλιο του έτους 2005 δημιουργήθηκε το δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων για τις 

κοινές ομάδες έρευνας (δίκτυο ΚΟΕ) για να υλοποιηθεί το «πρόγραμμα της Χάγης» και να 

εφαρμοσθεί στην πράξη η δέσμευσή του, ότι κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να διορίσει έναν 

εθνικό εμπειρογνώμονα «με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση ΚΟΕ και την ανταλλαγή 

εμπειριών για βέλτιστες πρακτικές» 151. Επίσης, από το 2005 οι ΚΟΕ συναντιούνται μία φορά 

ετησίως, και από τα μέσα του Ιανουαρίου του 2011, το δίκτυο των ΚΟΕ διαθέτει γραμματεία, 

η οποία φιλοξενείται από την Eurojust, που προάγει τις δραστηριότητες του δικτύου των 

ΚΟΕ και στηρίζει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στις εργασίες τους. Σε αυτό το πνεύμα, 

από το 2012, η γραμματεία του δικτύου των ΚΟΕ στηρίζει την εκπόνηση εντύπου 

προορισμένου να συνδράμει τους επαγγελματίες στην αξιολόγηση των επιδόσεων των ΚΟΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, των νομικών ζητημάτων 

και των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν152.  

Την 1η Δεκεμβρίου 2014 το Ηνωμένο Βασίλειο ειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην απόφαση-πλαίσιο153. Στις 11 Μαρτίου 2016 η Ιταλία 

ειδοποίησε την Επιτροπή ότι ενσωμάτωσε την απόφαση-πλαίσιο στην εθνική νομοθεσία της. 

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν νομική βάση σε επίπεδο ΕΕ επάνω στην οποία 

θα στηρίξουν τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας154. 

Τέλος, ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός κοινών ερευνητικών ομάδων που συστήνονται 

ετησίως καταδεικνύει ότι αποτελούν καίρια εργαλεία που επιτρέπουν στις έρευνες να είναι 

                                                             
149 Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Απόφασης-πλαίσιο 
150 2017/C 18/01 
151 έγγραφο του Συμβουλίου 11037/05 

152 Μια πρώτη έκδοση του εντύπου αξιολόγησης των ΚΟΕ εκπονήθηκε και διατέθηκε στους επαγγελματίες των 

ΚΟΕ τον Απρίλιο του 2014. 
153 Που επιβεβαιώθηκε από την απόφαση 2014/858/ΕΕ της Επιτροπής 
154 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33172 τελευταία πρόσβαση 23-12-2017 

http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/jit-evaluation.aspx
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014D0858
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33172
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συντονισμένες, και ότι αυξάνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στις αρχές επιβολής του νόμου 

καθώς και τις δικαστικές αρχές της ΕΕ. 

 

3.3 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL155) αποτελεί έναν από τους οργανισμούς 

της ΕΕ. Ιδρύθηκε με την Απόφαση 2005/681/ ΔΕΥ του Συμβουλίου156 ως όργανο της 

Ένωσης για την κατάρτιση των υψηλόβαθμων αστυνομικών στελεχών των κρατών μελών και 

τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αστυνομικών αρχών, μέσω της 

διοργάνωσης και του συντονισμού δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικών με την ευρωπαϊκής 

εμβέλειας αστυνόμευση. Ο Κανονισμός 2015/2219 της 25ης Νοεμβρίου 2015 αντικατέστησε 

και κατήργησε την ανωτέρω Απόφαση157.  

Η ΕΑΑ -όπως προαναφέρθηκε- είναι οργανισμός της ΕΕ και διαθέτει νομική 

προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη η ΕΑΑ δύναται να αποκτά και να διαθέτει κινητή και 

ακίνητη περιουσία, καθώς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου, όπως αναγνωρίζεται από 

το εθνικό δίκαιο στα νομικά πρόσωπα158. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της ΕΑΑ, ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε 

δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα και λογοδοτεί στο διοικητικό 

συμβούλιο159. Με τον Κανονισμό 543/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014160 η έδρα της ΕΑΑ μεταφέρθηκε από το Bramshill του 

Ηνωμένου Βασιλείου στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Το οργανόγραμμα της CEPOL 

απεικονίζεται στο κάτωθι161: 

 

                                                             
155 Από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων College Europeen de Police 
156 Απόφαση 2005/681/ ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ης Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) και την κατάργηση της απόφασης 2000/820/ΔΕΥ (ΕΕ L 256  της 1.10.2005) 
157 Από την 1η Ιουλίου 2016, ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού, η επίσημη ονομασία της CEPOL είναι 

«Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου» 
158 Άρθρο 25 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2219 της 25ης Νοεμβρίου 2015 
159 Άρθρο 14 παρ. 1,2 και 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2219 της 25ης Νοεμβρίου 2015 
160 ΕΕ L 163 της 29.05.2014, σελ. 5 
161 https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram τελευταία πρόσβαση 17-01-2018 

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram
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Η ΕΑΑ υποστηρίζει, αναπτύσσει, εφαρμόζει και συντονίζει την κατάρτιση των 

λειτουργών επιβολής του νόμου, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της επιβολής του 

νόμου, ιδίως στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης σοβαρών μορφών 

εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, και της τρομοκρατίας, 

της τήρησης της δημόσιας τάξης, ειδικότερα της διεθνούς αστυνόμευσης συμβάντων 

μείζονος σημασίας, και του σχεδιασμού και της διοίκησης αποστολών της Ένωσης, όπου 

μπορεί να περιλαμβάνεται και η κατάρτιση όσον αφορά την ανάπτυξη επιτελικών ικανοτήτων 

καθώς και γλωσσικών δεξιοτήτων στον τομέα επιβολής του νόμου162.  

Το αντικείμενο εκπαιδεύσεων της CEPOL αφορούν –κατά κύριο λόγο- τις 

προτεραιότητες του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας, 

για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει καινοτόμες και 

προηγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων 

στον τομέα της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Στις εκπαιδευτικές της 

δραστηριότητες εντάσσονται σεμινάρια, συνέδρια, δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης 

(διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, ηλεκτρονικές ενότητες μάθησης και διαδικτυακά σεμινάρια), 

πρόγραμμα ανταλλαγής, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα έρευνας και 

επιστήμης163. 

                                                             
162 Άρθρο 3 παρ.1 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2219 της 25ης Νοεμβρίου 2015 
163 http://www.kemea.gr/el/epikairotita/512-cepol τελευταία πρόσβαση 10-03-2018 

http://www.kemea.gr/el/epikairotita/512-cepol
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Σχετική πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

είχε υποβληθεί σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την 

κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Europol) και για την κατάργηση των 

αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ164. Η εν λόγω πρόταση συγχώνευσης έχει ήδη 

τεθεί στο αρχείο, δεδομένου ότι απορρίφθηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το 

Κοινοβούλιο. 

Τέλος, η CEPOL συνεργάζεται με οργανισμούς της ΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στον ίδιο με αυτήν τομέα, όπως η Ευρωπόλ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Frontex) και η Eurojust (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ενίσχυση της δικαστικής 

συνεργασίας), καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ιντερπόλ, προκειμένου να 

διασφαλίσει μια συντονισμένη αντίδραση στις σοβαρότερες απειλές κατά της ασφάλειας. 

 

3.4 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος (ΕΔΠΕ) 

Η πολιτική πρόληψης του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενισχύεται από τη 

συνεργασία μεταξύ των αρχών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ άλλων 

εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών του τομέα. Με την απόφαση 2009/902/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου θεσπίστηκε του Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN)165. 

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της ανωτέρω Απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να αναπτυχθούν 

προληπτικά μέτρα κατά του εγκλήματος, να διενεργηθεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

να ενισχυθεί το δίκτυο των εθνικών αρχών πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και να 

ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων στον τομέα αυτόν εθνικών φορέων. Ως 

προτεραιότητες της συνεργασίας αυτής ορίστηκαν η εγκληματικότητα των νέων, η 

εγκληματικότητα των πόλεων και η εγκληματικότητα από τα ναρκωτικά. 

Τα καθήκοντα του Δικτύου αναφέρονται στο άρθρο 4 της ανωτέρω Απόφασης, και σε 

αυτά περιλαμβάνονται:  

α) η διευκόλυνση της συνεργασίας, των επαφών και των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα πρόληψης του εγκλήματος 

β) η συλλογή, αξιολόγηση και κοινοποίηση αξιολογημένων πληροφοριών αναφορικά με τις 

υφιστάμενες δραστηριότητες στον τομέα πρόληψης του εγκλήματος 

                                                             
164 COM(2013) 173 final 
165 το οποίο «διαδέχθηκε» το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος που είχε συσταθεί με την 

απόφαση 2001/427/ΔΕΥ. 
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γ) η διοργάνωση διασκέψεων (ετήσια Διάσκεψη Βέλτιστων Πρακτικών κ.α.) και άλλων 

δραστηριοτήτων (π.χ. Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης του Εγκλήματος), με σκοπό την 

επίτευξη των στόχων του Δικτύου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. 

δ) η παροχή εμπειρογνωμοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Συμβούλιο, Επιτροπή) 

ε) η υποβολή ετήσιας Έκθεσης στο Συμβούλιο για το έργο του. Το Συμβούλιο εν συνεχεία 

την εγκρίνει και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στ) η κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος εργασίας το οποίο αντιμετωπίζει σχετικές 

εγκληματικές απειλές. 

Το Δίκτυο απαρτίζεται από το συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γενική του 

διαχείριση (σύνταξη και έγκριση δημοσιονομικού κανονισμού, έγκριση στρατηγικής του 

Δικτύου, κατάρτιση προγράμματος εργασίας του Δικτύου)166, τη γραμματεία, η οποία 

παρέχει διοικητική στήριξη167 στο Συμβούλιο και σημεία επαφής τα οποία υποστηρίζουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των εθνικών αντιπροσώπων168. 

Τέλος, το Δίκτυο μπορεί να συνεργάζεται με άλλες οντότητες αρμόδιες στον τομέα της 

πρόληψης του εγκλήματος, όταν αυτό σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του. 

 

3.5 Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε Θέματα 

Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) 

Η συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της 

αστυνομικής συνεργασίας από τα αρχικά στάδια. Με τη σύσταση της Europol και των κοινών 

ομάδων έρευνας η αστυνομική συνεργασία ενισχύθηκε, πλην όμως η επιχειρησιακή 

συνεργασία ήταν περιορισμένη στη συνάντηση της Λέσχης της Βέρνης169 δύο φορές το 

χρόνο. Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της συνεργασίας ιδρύθηκε η Μόνιμη Επιτροπή 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI)170. Η Επιτροπή 

ιδρύθηκε με την Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010171. Ο ρόλος και η 

σύνθεση της αναλύονται στο άρθρο 71 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η COSI 

                                                             
166 Άρθρο 6 παρ. 2 Απόφασης 2009/902/ΔΕΥ 
167 Άρθρο 6 παρ. 4 Απόφασης 2009/902/ΔΕΥ 
168 Άρθρο 6 παρ. 6 Απόφασης 2009/902/ΔΕΥ 
169 Αποτελούσε ένα φόρουμ όπου από το έτος 2000 και έπειτα συναντιόνταν οι επικεφαλείς των εθνικών 

υπηρεσιών ασφαλείας ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την προαιρετική ανταλλαγή πληροφοριών σε τομείς όπως η 

αντικατασκοπεία, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία 
170 Θεματολογικά Δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αστυνομική Συνεργασία 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.7.html τελευταία πρόσβαση 14-

02-2017 
171 L 52/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2010 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.7.html
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εξασφαλίζει, προωθεί και ενισχύει το συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης των κρατών 

μελών της ΕΕ όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ172. Ειδικότερα η COSI: 

• εξασφαλίζει αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία σε θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η επιβολή του νόμου, ο έλεγχος των συνόρων και η 

δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 

• αξιολογεί τη γενική διεύθυνση και την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής 

συνεργασίας 

• επικουρεί το Συμβούλιο στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων και φυσικών ή 

ανθρωπογενών καταστροφών ΕΕ. 

Η μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας δεν αποτελεί ευρωπαϊκό «FBI» ώστε 

να μπορεί από μόνη της να μετέχει στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, το οποίο παραμένει 

καθήκον των κρατών μελών, ούτε στην εκπόνηση νομοθετικών πράξεων. Αποτελείται από 

υψηλόβαθμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και/ή Δικαιοσύνης κάθε κράτους 

μέλους της ΕΕ και από αντιπροσώπους της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ. Η Ευρωπόλ, η 

Eurojust, ο Frontex, η CEPOL και άλλα αρμόδια όργανα μπορεί να κληθούν να 

συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές173. 

Αποτιμώντας τη δραστηριότητα της Επιτροπής μετά από έξι έτη λειτουργίας 

διαπιστώνεται ότι η COSI έχει οικοδομήσει μια έντονα ισχυρή θέση στον Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ. Ειδικότερα, έχει συμμετάσχει στην εφαρμογή της 

στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και στην προετοιμασία της νέας ευρωπαϊκής 

ατζέντας για την ασφάλεια, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα της εν λόγω 

επιτροπής. Η COSI επικέντρωσε τη δραστηριότητά της κυρίως στο πλαίσιο του κύκλου 

πολιτικής της ΕΕ174. Η επιτροπή προσπάθησε επίσης να εξασφαλίσει τη συνοχή ενεργών και 

συναφών υπηρεσιών της ΕΕ - ιδίως της Eurojust, της Europol, του Frontex - στον τομέα της 

εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής 

συνεργασίας στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η COSI απέδειξε ότι 

έχει την ικανότητα να προσαρμόζει την ατζέντα της στις τρέχουσες απειλές, για παράδειγμα, 

                                                             
172 Άρθρο 2 Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
173 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας: 

http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-

internal-security/ τελευταία πρόσβαση 12-02-2018 
174 Ο κύκλος πολιτικής είναι μια μεθοδολογία που υιοθετήθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

αντιμετώπιση των σημαντικότερων εγκληματικών απειλών που επηρεάζουν την ΕΕ. Κάθε κύκλος διαρκεί 

τέσσερα έτη και βελτιστοποιεί τον συντονισμό και τη συνεργασία σε επιλεγμένες προτεραιότητες στον τομέα 

του εγκλήματος. Οι εγκληματικές απειλές προσδιορίζονται βάσει των πληροφοριών σχετικά με την 

εγκληματικότητα και στη συνέχεια εγκρίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου, όλες οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενοι φορείς, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καλούνται να διαθέσουν 

πόρους και να ενισχύσουν αμοιβαία τις προσπάθειες. Οι αναδυόμενες απειλές επίσης παρακολουθούνται ώστε 

να μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 

http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/
http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/
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την παράνομη μετανάστευση, την προσφυγική κρίση και την τρομοκρατία. Τέλος, η COSI 

έχει αποδειχθεί χρήσιμο βήμα για τη σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της 

ΕΕ, ιδίως μέσω τακτικών συναντήσεων με την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας175. 

 

Κεφάλαιο 4: Πολιτικές- Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια συνοπτική –και κατά το δυνατόν- περιεκτική 

παρουσίαση των στρατηγικών και πολιτικών που έχουν εκπονηθεί από την ΕΕ για την 

καταπολέμηση σημαντικών μορφών εγκληματικότητας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια 2015-2020, και ειδικότερα για το οργανωμένο 

έγκλημα, την τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, το κυβερνοέγκλημα. 

 

4.1 Στρατηγική καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος 

Το οργανωμένο έγκλημα, καθίσταται ολοένα και πιο ευέλικτο και αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες του εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Αποτελεί σημαντική απειλή 

για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και μπορεί να έχει αποσταθεροποιητικές συνέπειες για 

τις τρίτες χώρες. Σοβαρά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση, όπως η διαφθορά, η εμπορία 

ανθρώπων, ναρκωτικών, όπλων και άλλων παράνομων προϊόντων, καθώς και η σεξουαλική 

εκμετάλλευση παιδιών, προκαλούν σοβαρή βλάβη στα θύματα και στην κοινωνία στο σύνολό 

της. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μέχρι 

σήμερα έχουν υιοθετηθεί πολλές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση καταπολέμησης του 

οργανωμένου εγκλήματος αποσκοπώντας παράλληλα στην «ενίσχυση» της αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα (Συμεωνίδου-Καστανίδου 2007: 33-34). 

Ενδεικτικά αναφέρονται: το πρώτο της πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος176, η κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ σχετικά με το αξιόποινο της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση177, η στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη και 

                                                             
175 Ο ρόλος της COSI στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα πρώτα έτη 

δραστηριότητας (PDF Download Available). Διατίθεται από: 

https://www.researchgate.net/publication/311714183_The_role_of_COSI_in_the_European_Union's_internal_se

curity_area_the_initial_years_activity [πρόσβαση στις 03 Μαρτίου 2018]. 
176 Το οποίο εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ της 16ης και 17ης Ιουνίου 1997 
177 ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ.1. Αυτό το κείµενο ορίζει την εγκληµατική οργάνωση ως «εγκαθιδρυµένη επί 

ένα χρονικό διάστηµα και διαρθρωµένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού 

προκειµένου να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο 

ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας µεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, 

εφόσον οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις αποτελούν αυτοσκοπό ή µέσον για τον προσπορισµό περιουσιακών 

ωφεληµάτων και, ενδεχοµένως, για τον αθέµιτο επηρεασµό της λειτουργίας δηµόσιων αρχών». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:31998F0733
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καταπολέμηση της εγκληματικότητας με αφορμή την έναρξη της νέας χιλιετίας178, η 

προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών179με την απόφαση 2004/579/ΕΚ 

του Συμβουλίου, η ανακοίνωση180 στην οποία ορίζονται ορισμένες δράσεις που πρέπει να 

αναληφθούν στον τομέα της καταπολέμησης της τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών µορφών 

εγκληματικότητας, η απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ181, η ανακοίνωση182 της Επιτροπής με 

την οποία πρότεινε στρατηγική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

Το 2010 η ΕΕ θέσπισε πολυετή κύκλο πολιτικής για να διασφαλίσει την 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων 

φορέων183 (εντός και εκτός ΕΕ) σχετικά με το σοβαρό διεθνές και οργανωμένο έγκλημα. Η 

συνεργασία αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και 

οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) της Ευρωπόλ, που περιλαμβάνει σειρά συστάσεων σχετικά 

με τις κύριες εγκληματικές απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Η έκθεση SOCTA της ΕΕ 

αποτελεί τη βάση της συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις προτεραιότητες 

για την αντιμετώπιση των εγκληματικών απειλών σε επίπεδο ΕΕ. Οι προτεραιότητες αυτές 

εγκρίνονται στη συνέχεια από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και εν 

συνεχεία αντικατοπτρίζονται στις διασυνοριακές επιχειρησιακές δραστηριότητες σε επίπεδο 

κρατών μελών, ιδίως μέσω κοινών δράσεων μεταξύ κρατών μελών και οργανισμών της ΕΕ με 

τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών 

Απειλών184. 

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι δέκα (10) προτεραιότητες της ΕΕ 

που ενέκρινε το Συμβούλιο και βασίζονται στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 

αξιολόγηση των απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (EU SOCTA) που κατάρτισε η Ευρωπόλ, καθώς και σε άλλες αξιολογήσεις και 

πολιτικές για την περίοδο 2018-2020185: 

                                                             
178 Η ανωτέρω πράξη αποσκοπούσε στη συνένωση σε ένα έγγραφο του συνόλου των προς υλοποίηση μέτρων 

για την πρόληψη και καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας με χρονοδιάγραμμα, προτεραιότητες 

και ορισμού αρμόδιων αρχών. 
179 Το 2000 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θέσπισε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 

οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος, η οποία αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο νομικό μέσο για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος που άρχισε να ισχύει το 2003. 
180 COM(2004) 221 
181 η οποία κατήργησε την κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ. 
182 COM(2005) 232 
183 Θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενες τρίτες 

χώρες 
184 https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact   τελευταία πρόσβαση 18-03-

2018. 
185 Η δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: 

http://www.consilium.europa.eu/el/infographics/organized-crime/ τελευταία πρόσβαση 06-03-2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32004D0579
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/infographics/organized-crime/
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4.2 Πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας 

Η κοινή πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας της ΕΕ έχει δύο πτυχές, εκ των 

οποίων η μια συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και 

η άλλη με την Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας186. Η τρομοκρατία και η 

καταπολέμηση απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση από σχετικά πρώιμα στάδια της 

αστυνομικής συνεργασία, με την ίδρυση της ομάδας TREVI. Επίσης, στη Δήλωση της La 

Gomera, η οποία εγκρίθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 

1995, η ΕΕ καταδικάζει την τρομοκρατία ως απειλή για τη δημοκρατία, την ελεύθερη 

άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

                                                             
186http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/4/index.tkl?term=%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%

BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&s=1&e=20&pos=5 τελευταία 

πρόσβαση 17-01-2018 

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=406&lang=el
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/4/index.tkl?term=%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&s=1&e=20&pos=5
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/4/index.tkl?term=%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&s=1&e=20&pos=5
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Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε πολλά ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: η απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1998187, με 

την οποία εξουσιοδοτείται η Europol να αντιμετωπίζει διαπραχθείσες ή δυνάμενες να 

διαπραχθούν αξιόποινες πράξεις στα πλαίσια τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που θίγουν τη 

ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία των προσώπων ή την περιουσία τους, η κοινή 

δράση 96/610/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996188, που αφορά την κατάρτιση 

και τήρηση ευρετηρίου αντιτρομοκρατικών ειδικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, 

προς διευκόλυνση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998189, 

για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, το οποίο έχει αρμοδιότητες στον τομέα 

των τρομοκρατικών εγκλημάτων (ιδίως το άρθρο 2), η κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1998190, σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε 

εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση του 

Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1999191, σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση 

της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων. 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ που επηρέασε 

όλη την ανθρωπότητα, καθώς και τα τρομοκρατικά που δέχθηκε στο έδαφος της η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Μαδρίτη, Λονδίνο) ελήφθη μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης. Στα πρώτα μέτρα εντάσσεται η Απόφαση-Πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ192 του 

Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η τροποποιητική αυτής, απόφαση 

2008/919/ΔΕΥ193, ενώ η Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 της 15ης Μαρτίου 2017194 αντικατέστησε την 

Απόφαση-Πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ και τροποποίησε την απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. Στις ανωτέρω Αποφάσεις και στην Οδηγία ορίζονται τα εγκλήματα 

τρομοκρατίας, καθώς και τα εγκλήματα σχετικά με τρομοκρατικές ομάδες ή τα εγκλήματα 

που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες και θεσπίζονται κανόνες για τη μεταφορά 

τους στο δίκαιο των χωρών της ΕΕ.  

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη (2004) και στο Λονδίνο (2005) συνέτειναν 

στις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ να αναπτύξουν κοινές πολιτικές και 

                                                             
187 ΕΕ C 26 της 30.1.1999, σ. 22 
188 ΕΕ L 273 της 25.10.1996, σ. 1. 
189 ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4. 
190 ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1. 
191 ΕΕ C 373 της 23.12.1999, σ. 1. 
192 ΕΕ 2002 L 164/3 
193 ΕΕ 2008 L 330/21 
194 ΕΕ 2017 L 88/6 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008F0919
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μηχανισμούς σχεδιασμένους για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Durmaz, 

H., Sevinc, B., Yayla, A.S., Ekici, S.: 2007:11). Έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε 

δήλωση195 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μεταξύ των μέτρων που 

περιλαμβάνονταν στη δήλωση αυτή ήταν η δημιουργία της θέσης του Συντονιστή 

αντιτρομοκρατικής δράσης196. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2007, ο τότε Ύπατος Εκπρόσωπος της 

ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, κ. Javier Solana, διόρισε τον κ. 

Gilles de Kerchove στη θέση του Συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ197. 

Το 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε την αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ενίσχυση της ασφάλειας 

της Ευρώπης. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες:  

α) την πρόληψη: Η πρόληψη η αντιμετώπιση των αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης και της 

στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ΕΕ. Για 

τον σκοπό αυτόν, το 2008, το Συμβούλιο θέσπισε στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών. Η στρατηγική 

αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2014 υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων τάσεων, όπως οι 

μεμονωμένοι δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων, οι αλλοδαποί μαχητές και η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους τρομοκράτες. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το 

Συμβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αναθεωρημένης 

στρατηγικής από τα κράτη μέλη. 

β) την προστασία: η δεύτερη προτεραιότητα της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ 

αφορά την προστασία των πολιτών και των υποδομών και τη μείωση της τρωτότητας στις 

επιθέσεις. Το συγκεκριμένο πεδίο δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τη θωράκιση των 

εξωτερικών συνόρων, τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, την προστασία 

στρατηγικών στόχων και τη μείωση της τρωτότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας. Στο 

                                                             
195 κατά τη σύνοδό του στις 25 Μαρτίου 2004. 
196 Όπως αναφέρεται στη Δήλωση ο Συντονιστής  θα εργάζεται εντός της Γραμματείας του Συμβουλίου, θα 

συντονίζει τις σχετικές με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εργασίες του Συμβουλίου και, λαμβανομένων 

δεόντως υπόψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, θα επισκοπεί όλα τα μέσα που διαθέτει η Ένωση με σκοπό 

την τακτική ενημέρωση του Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνέχεια στις αποφάσεις του Συμβουλίου. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf τελευταία πρόσβαση 17-01-2018 
197Στα καθήκοντα του περιλαμβανόταν: ο συντονισμός των εργασιών του Συμβουλίου όσον αφορά την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η υποβολή συστάσεων πολιτικής στο Συμβούλιο και την εισήγηση τομέων 

προτεραιότητας για δράση, με βάση τις αναλύσεις απειλών και τις εκθέσεις του Κέντρου ανάλυσης 

πληροφοριών της ΕΕ και της Ευρωπόλ, η προσεκτική παρακολούθηση της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής 

στρατηγικής της ΕΕ, η διατήρηση της εποπτείας όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, με σκοπό την υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Συμβούλιο και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για 

την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ο συντονισμός με τα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του 

Συμβουλίου, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητές του, η 

εξασφάλιση της δυναμικής δραστηριοποίησης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η βελτίωση 

της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στον συγκεκριμένο τομέα 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/ τελευταία 

πρόσβαση 17-01-2018 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
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πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξέδωσε τον Απρίλιο του 2016 οδηγία για τη χρήση των δεδομένων που 

περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών198.  

γ) την καταδίωξη: η ΕΕ 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 ΕΕ έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων, τη 

βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 

δικαστικών αρχών, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη 

στέρηση των μέσων στήριξης και επικοινωνίας από τους τρομοκράτες. 

δ) την αντίδραση: η προετοιμασία, η διαχείριση και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών των 

τρομοκρατικών επιθέσεων είναι ο τέταρτος στόχος της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της 

ΕΕ. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων, τον συντονισμό της αντίδρασης και την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων.  

Τον Μάιο του 2015, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν νέους 

κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας199.  

Το ζήτημα της αντιτρομοκρατικής δράσης προσεγγίζεται επίσης και στο πλαίσιο των 

σχέσεων ΕΕ-τρίτων χωρών με ποικίλους τρόπους, όπως: πολιτικοί διάλογοι υψηλού 

επιπέδου, θέσπιση ρητρών και συμφωνιών συνεργασίας ή παροχή συγκεκριμένης βοήθειας 

και έργα οικοδόμησης ικανοτήτων με χώρες στρατηγικής σημασίας. Προς την κατεύθυνση 

αυτή η ΕΕ συνεργάζεται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με χώρες, εκτός ΕΕ, και 

συγκεκριμένα με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, της Αφρικής (Σαχέλ, Βόρεια Αφρική, 

Κέρας της Αφρικής), της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Η 

συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας σε τομείς όπως η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, οι μεταφορές και τα σύνορα, η αμοιβαία νομική συνδρομή και η έκδοση. 

Επίσης, οι αρχές των ΗΠΑ συνεργάζονται όλο και στενότερα με την Europol και την 

Eurojust. 

Τέλος, η ΕΕ συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς 

για τη διαμόρφωση διεθνούς συναίνεσης και την προώθηση διεθνών κανόνων για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ΕΕ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και το Παγκόσμιο 

Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς, όπως το 

                                                             
198 Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά 

με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, 

ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. 
199 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 της 20.05.2015 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών και ο Οργανισμός 

Ισλαμικής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον ΟΗΕ και κατόπιν σειράς 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του, η ΕΕ έχει θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά 

προσώπων ή οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα200. 

Για την αντιμετώπιση της σύγχρονης μορφής της τρομοκρατίας δημιουργήθηκε και 

λειτουργεί στη Europol από τον Ιανουάριο του έτους 2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (European Counter Terrorism Centre –ECTC). Το ECTC 

επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ξένων μαχητών, την ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (μέσω του 

προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της μονάδας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης), την online τρομοκρατική προπαγάνδα και τον 

εξτρεμισμό (μέσω της μονάδας παραπομπής στο Διαδίκτυο της ΕΕ), την παράνομη διακίνηση 

όπλων, τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αρχών καταπολέμησης της τρομοκρατίας201. 

Επίσης, εκδίδεται ετήσια ανασκόπηση σχετικά με την τάση της τρομοκρατίας (TE-SAT). Στο 

σχεδιάγραμμα που παρατίθεται απεικονίζονται χαρακτηριστικά τα προρρηθέντα: 

 

 

 

 

                                                             
200 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αντιτρομοκρατική στρατηγική της 

ΕΕ:http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/ τελευταία πρόσβαση 11-02-

2018 
201 https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc τελευταία πρόσβαση 

31-01-2018 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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4.3 Πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 

Τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα που πλήττει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 

τον κόσμο ολόκληρο. Η χρήση παράνομων ναρκωτικών και η κατάχρηση φαρμάκων εν γένει 

αποτελεί μείζον πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα άτομα, οικογένειες και 

κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από τις υγειονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της κατάχρησης φαρμάκων, η αγορά παράνομων ναρκωτικών καταλαμβάνει 

σημαντικό μέρος της εγκληματικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας αλλά και παγκοσμίως202. Εξαιτίας της οργανωμένης μορφής203 που εμφανίζει η 

εγκληματικότητα που σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και των διεθνών 

διαστάσεων που αυτή λαμβάνει η αντιμετώπιση σε εθνικό επίπεδο αποδεικνύεται 

αναποτελεσματική για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

Η πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, 

εστιάζοντας τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην επιβολή του νόμου. Οι νομικές βάσεις για 

τη δράση της ΕΕ είναι το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με την αστυνομική και 

δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι: 

«Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που 

προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της 

πρόληψης» 204. 

Προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών έγιναν 

από σχετικά νωρίς σε επίπεδο ΕΕ με τη σύσταση ομάδας TREVI και της Επιτροπής για την 

Καταπολέμηση των Ναρκωτικών (CELAD205). Επίσης, προβλέψεις για την αστυνομική 

συνεργασία στο πλαίσιο καταπολέμησης των ναρκωτικών και των πυροβόλων όπλων 

περιέχονταν και στη Σύμβαση Σένγκεν και τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας 

Σένγκεν206. Το 1993 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 

(OEDT207) με έδρα τη Λισαβόνα, και κύριο έργο την παροχή στην Κοινότητα και στα κράτη 

μέλη της πληροφοριών για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικομανίας καθώς και 

για τις συνέπειές τους208. Το κέντρο παρακολούθησης διαθέτει μηχανοργανωμένο δίκτυο το 

                                                             
202 Εισαγωγή Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά 2013-2016 
203 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ 

συμμετέχουν στην παραγωγή και διανομή παράνομων ναρκωτικών. πηγή: Europol Review, General Report on 

Europol Activities 2015, page 26 
204 Γλωσσάριο Σύνοψης: Καταπολέμηση ναρκωτικών  http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/fight_against_drugs.html τελευταία πρόσβαση 11-02-2018 
205 Από τα αρχικά των λέξεων Comite Europeen de lute Anti Drogue 
206 Άρθρα 70-76 της ΣΕΣΣ 
207 Observatoire Europeen des Drogues et des Toxicomanies 
208 Άρθρο 2 Κανονισμού  (ΕΚ) 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/fight_against_drugs.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/fight_against_drugs.html
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οποίο αποτελεί την υποδομή συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών και τεκμηρίωσης, 

αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία» 

(Reitox). Το δίκτυο αυτό στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε δικό του σύστημα πληροφορικής που 

συνδέει τα εθνικά δίκτυα πληροφόρησης σχετικά με τα ναρκωτικά, τα ειδικά κέντρα που 

υπάρχουν στα κράτη μέλη και τα συστήματα πληροφόρησης των διεθνών ή ευρωπαϊκών 

οργανώσεων και οργανισμών που συνεργάζονται με το κέντρο παρακολούθησης209. 

Διακυβερνητικές κοινές δράσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ 

αφορούν: την προσέγγιση των νομοθεσιών και των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την 

καταπολέμηση της τοξικομανίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών210, την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό των χημικών χαρακτηριστικών των ναρκωτικών και τη 

συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και επιχειρηματικών οργανώσεων211, τη συλλογή 

τελωνειακών και αστυνομικών πληροφοριών για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας 

ναρκωτικών212 και την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο 

νέων ψυχοτρόπων ουσιών213. 

Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και 

κατέστρωσε στρατηγικές για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών για τα έτη 

2000-2004, ακολούθησε άλλη το διάστημα 2004-2008, 2008-2012 ενώ σήμερα είναι σε 

εξέλιξη η στρατηγική 2013-2020214. Η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 

παρέχει το γενικό πολιτικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την πολιτική για τα 

ναρκωτικά που προσδιόρισαν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για την περίοδο 

2013-2020. Το πλαίσιο, ο σκοπός και οι στόχοι αυτής της στρατηγικής θα αποτελέσουν τη 

βάση για δύο διαδοχικά τετραετή σχέδια δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά. 

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013–2020) αποδίδει βαρύτητα -μεταξύ 

άλλων- στη δυναμική που καταγράφεται στις αγορές παράνομων ναρκωτικών ουσιών, καθώς 

και στη μετατόπιση των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών, στο διασυνοριακό οργανωμένο 

έγκλημα και στη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνιών ως παράγοντες που διευκολύνουν τη 

διάθεση παράνομων ναρκωτικών και νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Η στρατηγική αυτή θέτει μια 

σειρά στόχων, που περιλαμβάνουν: τη συμβολή σε μετρήσιμη μείωση της ζήτησης 

ναρκωτικών ουσιών, της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και των συνδεόμενων με τα 

ναρκωτικά κινδύνων για την υγεία και κοινωνικών κινδύνων και βλαβών, τη συμβολή στη 

                                                             
209 Άρθρο 5 παρ. 1 ανωτέρω Κανονισμού 
210 Κοινή δράση 96/750 
211 Κοινή δράση 96/699 
212 Κοινή δράση 97/372 
213 Απόφαση 2005/387 
214 2012/C 402/01 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0750:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0699:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0372:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EL:HTML
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διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς παράνομων ναρκωτικών, καθώς και στη μετρήσιμη 

μείωση της διαθεσιμότητάς τους την ενθάρρυνση του συντονισμού μέσω της ενεργού 

συζήτησης και ανάλυσης των εξελίξεων και των προκλήσεων στον τομέα των ναρκωτικών σε 

ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο. 

Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από δύο τομείς πολιτικής: τη μείωση της ζήτησης 

ναρκωτικών και τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών και τρία οριζόντια θέματα: α) τον 

συντονισμό, β) τη διεθνή συνεργασία και γ) την έρευνα, την πληροφόρηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Δύο διαδοχικά σχέδια δράσης τα οποία θα εκπονήσουν 

οι αντίστοιχες Προεδρίες το 2013 και το 2017 θα περιέχουν κατάλογο των ειδικών δράσεων 

με χρονοδιάγραμμα, υπεύθυνα μέρη, δείκτες και μέσα αξιολόγησης215. 

Ως πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αξιολογήθηκε ο βαθμός 

υλοποίησης του συνόλου των 54 δράσεων του σχεδίου δράσης, καθώς και ο αντίκτυπός τους. 

Στο διάγραμμα κατωτέρω απεικονίζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου 

δράσης για καθέναν από τους πέντε πυλώνες: 

 

                                                             
215Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020) 2012/C 402/01 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:52012XG1229%2801%29 τελευταία πρόσβαση 11-02-2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52012XG1229%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52012XG1229%2801%29
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Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι η υλοποίηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της 

ΕΕ για τα ναρκωτικά είναι αποτελεσματική, σε διαφορετικό βαθμό, ως προς το σύνολο των 

πέντε πυλώνων. Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί στην πλειονότητά τους (53%) έχουν 

ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ολοκληρωθούν, ενώ 47% των δράσεων παρουσιάζει ορισμένη 

πρόοδο αλλά και καθυστέρηση στην υλοποίηση 216. 

 

4.4 Πολιτική της ΕΕ για αντιμετώπιση του Κυβερνο-εγκλήματος 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που βλάπτει σημαντικά την εσωτερική αγορά 

της EE. Η διάσταση που έχει λάβει το κυβερνοέγκλημα γίνεται κατανοητή αν αναλογισθεί 

κανείς ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο επιβαρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ με 265 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ στην παγκόσμια οικονομία, ο αριθμός αυτός είναι 

περίπου 900 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Ως κυβερνοέγκλημα, νοούνται οι εγκληματικές δραστηριότητες που επηρεάζουν τις 

πληροφοριακές τεχνολογικές υποδομές, περιλαμβάνοντας παράνομη πρόσβαση, υποκλοπές, 

παρεμβολές σε συστήματα, δίκτυα και δεδομένα, παράτυπη χρήση συσκευών, πλαστογραφία 

και ηλεκτρονικές απάτες (Moore, R. :2005). Τα χαρακτηριστικά του κυβερνοεγκλήματος, 

ήτοι το μεγάλο κέρδος με σχετικά χαμηλό κίνδυνο σε συνδυασμό με το διασυνοριακό 

χαρακτήρα του έκαναν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών από την ΕΕ για την 

αντιμετώπιση αυτής της σύγχρονης μορφής εγκληματικότητας217. 

Η καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, για την οποία η βασική νομική 

πράξη είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο218, 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ. Έχει περιληφθεί στον κύκλο πολιτικής της ΕΕ 

για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα, και συνιστά αναπόσπαστο μέρος των 

προσπαθειών για την ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ήδη το 2001 με Ανακοίνωση219 της η Επιτροπή υπογραμμίζει 

την αυξανόμενη σημασία της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. Η Απόφαση –πλαίσιο 

                                                             
216 COM(2017) 195 final 

217 Αν αναλογισθεί κανείς ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 2015, οι Ευρωπαίοι πολίτες, σε 

μεγάλο ποσοστό, εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το 89% του συνόλου 

των χρηστών του διαδικτύου αποφεύγουν την καταγραφή προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, ενώ το 85% 

συμφωνεί ότι ο κίνδυνος να πέσει θύμα επίθεσης στο διαδίκτυο, αυξάνεται. 
218 Βουδαπέστη 23.11.2001 
219 COM (2001) 298 
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2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 αφορά την καταπολέμηση της απάτης 

και της πλαστογραφίας των μέσων πληρωμών, πλην των μετρητών.  

Στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων 

στον κυβερνοχώρο συγκαταλέγονται: η στρατηγική220 που εκδόθηκε το 2006 για την ασφαλή 

κοινωνία της πληροφορίας, η Οδηγία 2008/114/ΕΚ, η οποία προσδιορίζει τις ευρωπαϊκές 

υποδομές ζωτικής σημασίας και προβαίνει σε αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της 

προστασίας τους, η Ανακοίνωση221 της Επιτροπής με την οποία δρομολόγησε σχέδιο δράσης 

για υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να εξασφαλίσουν πρόληψη και 

αντίδραση για υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας (CIIP), η Ανακοίνωση222 της 

Επιτροπής με τίτλο «Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», στην οποία κεντρική δράση 

απαιτεί μέτρα που αποβλέπουν σε ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου πολιτική ασφαλείας των 

δικτύων και των πληροφοριών, η Οδηγία 2011/92/ΕΕ εκδόθηκε για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο και της παιδικής πορνογραφίας223, καθώς 

και η οδηγία 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών224. 

Για να διασφαλιστεί στους χρήστες ο πλέον υψηλός βαθμός ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δημιούργησε έναν οργανισμό επιφορτισμένο με την ασφάλεια δικτύων και 

πληροφοριών (ENISA), ο οποίος έχει συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο προς την 

Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ ως προς τα μέτρα που λαμβάνουν για να καταστήσουν 

ασφαλή τα δίκτυα και τα συστήματα πληροφοριών τους. Ο ENISA225 ιδρύθηκε το έτος 2005 

με τον κανονισμό (ΕΚ) 460/2004, τον οποίο αντικατάστησε ο κανονισμός (ΕΕ) 526/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013226. 

                                                             
220 COM (2006) 251 
221 COM (2009) 149 
222 COM (2010) 245 
223 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της13ηςΔεκεμβρίου2011 
224 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις 

επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 
225 Εδρεύει στο Ηράκλειο-Κρήτης 
226 Στα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο οργανισμός περιλαμβάνονται: α)η υποστήριξη στη 

χάραξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης παρέχοντας συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν 

την πολιτική για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, παρέχοντας προπαρασκευαστικό έργο και 

συμβουλές, και αναλύοντας τις δημόσια διαθέσιμες στρατηγικές καθώς και προωθώντας τη δημοσίευσή τους, β) 

η υποστήριξη  στην ανάπτυξη ικανότητας στηρίζοντας τις χώρες της ΕΕ, όταν του το ζητάνε, καθώς και τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την ικανότητα πρόληψης, 

εντοπισμού και ανάλυσης προβλημάτων και συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών. Αυτό 

περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην 

πληροφορική (CERT) και την ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, γ) η υποστήριξη  στην 

εθελοντική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων εθνικών αρχών και άμεσα ενδιαφερομένων από τον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, και προωθεί την 

ευαισθητοποίηση, δ) η υποστήριξη  στην έρευνα και ανάπτυξη και την τυποποίηση μέσα από διεθνή πρότυπα 

για τη διαχείριση κινδύνου και την ασφάλεια ηλεκτρονικών προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών, ε) η συνεργασία 

με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με το 

ηλεκτρονικό έγκλημα και την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32013R0526
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013L0040
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Στην Ανακοίνωση227 της με θέμα «Αντιμετώπιση του εγκλήματος στην ψηφιακή μας 

εποχή: ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο» η Επιτροπή 

πρότεινε τη δημιουργία ενός Κέντρου για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον 

Κυβερνοχώρου. Το 2013 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης του 

Κυβερνοεγκλήματος (European Cybercrime Centre- EC3), το οποίο εγκαινιάστηκε στις 11 

Ιανουαρίου 2013. Το EC3 προορίζεται να συγκεντρώνει την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη 

στο πεδίο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο προκειμένου να ενισχυθούν τα κράτη μέλη 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων, να στηρίζει τις έρευνες των κρατών μελών για τα εγκλήματα 

στον κυβερνοχώρο. Η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει το EC3 για την καταπολέμηση του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο εδράζεται σε τρεις (3) άξονες: την εγκληματολογία, τη 

στρατηγική και τις επιχειρήσεις που απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί: 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο το EC3 επικεντρώνεται σε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, τα 

οποία: α) διαπράττονται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως εκείνες που αποφέρουν 

μεγάλα κέρδη, όπως η ηλεκτρονική απάτη, β) βλάπτουν σοβαρά τα θύματα, όπως η 

ηλεκτρονική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και γ) επηρεάζουν τις κρίσιμες υποδομές και 

τα συστήματα πληροφοριών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο. To EC3 έχει συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον 

κυβερνοχώρο228. 

                                                                                                                                                                                              
δημιουργία συνεργιών και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και στ) συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ 

για συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που αφορά την ασφάλεια δικτύων και 

πληροφοριών.  
227 COM(2012) 140 final,28.3.2012 
228 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τότε που ιδρύθηκε έχει συμμετάσχει σε δεκάδες επιχειρήσεις υψηλού προφίλ 

και σε περισσότερες από 200 επιτόπιες λειτουργικές ενισχύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 

εκατοντάδων ατόμων. Τέλος, έχει προβεί σε ανάλυση περισσότερων από 800.000 φακέλων-αρχείων, τα 

περισσότερα εκ των οποίων αποδείχθηκαν κακόβουλα 
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Η ΕΕ έλαβε πρωτοβουλίες και υπέρ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σε αυτές 

εντάσσεται το σχέδιο «Στρατηγική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ»229. Η 

στρατηγική αποβλέπει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων και 

των πληροφοριών, στη δραστική μείωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, την κατάστρωση 

πολιτικής της ΕΕ για την κυβερνο-άμυνα, στην ανάπτυξη των βιομηχανικών και 

τεχνολογικών πόρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προαγωγή της έρευνας και 

ανάπτυξης και στην αναβάθμιση της διεθνούς πολιτικής για τον κυβερνοχώρο. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος ειδικά ως προς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το οποίο όπως προελέγχθη, 

αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της η ΕΕ προτίθεται να ενισχύσει την καταπολέμηση 

του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, εστιάζοντας σε τρεις τομείς: α) την αντιμετώπιση των 

απειλών κατά συστημάτων ΤΠ, β) την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με τα μέσα 

πληρωμής πλην των μετρητών και γ) τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραγωγής και της διανομής επιγραμμικού 

περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών230. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με διεθνείς 

εταίρους, για παράδειγμα στο πλαίσιο της υφιστάμενης ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ασφάλεια και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η ΕΕ δραστηριοποιείται επίσης και σε άλλα 

φόρουμ, όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κ.λ.π. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
229 JOIN (2013) 1 τελικό Βρυξέλλες 07.02.2013 
230 http://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/ τελευταία 

πρόσβαση 16-03-2018 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/
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Συμπεράσματα - Αντί επιλόγου 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης το έγκλημα έπαψε να περιορίζεται στα 

στενά εδαφικά όρια ενός κράτους και εμφανίζεται σε οργανωμένη μορφή με διασυνοριακή 

διάσταση. Σε αυτό συνετέλεσαν -μεταξύ άλλων- οι δυνατότητες γρήγορης ανταλλαγής των 

πληροφοριών και της γνώσης, η ευκολία στη μετακίνηση ατόμων και προϊόντων, η 

αλληλεπίδραση πολιτισμών. Εμφανίστηκαν νέοι τύποι εγκλημάτων και διατάραξης της τάξης, 

στους οποίους περιλαμβάνονται: η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, το οργανωμένο έγκλημα, 

τα εγκλήματα που διαπράττονται με τη χρήση διαδικτύου και η απειλή της τρομοκρατίας. 

Εξαιτίας των μορφών με τις οποίες εκδηλώνεται η εγκληματικότητα σήμερα η αστυνομική 

συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κρίνεται επιβεβλημένη –περισσότερο ίσως από 

ότι στο παρελθόν- προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες 

προκλήσεις του εγκλήματος. 

Η διασυνοριακή συνεργασία των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου αποτελεί τον 

πλέον ενδεικνυόμενο τρόπο για την αντιμετώπιση των αναδυομένων απειλών από τη 

σύγχρονη μορφή του εγκλήματος, καθόσον μέσω αυτής προωθούνται εναρμονισμένες 

στρατηγικές και μέθοδοι δράσης. Οι μορφές που δύναται να λαμβάνει η συνεργασία 

ποικίλουν και μπορεί να αφορούν σε συνεργασία σε θέματα ανταλλαγής στοιχείων και 

πληροφοριών, εκπαίδευση προσωπικού, διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων κ.α. Οι διάφορες 

μορφές συνεργασίες εξασφαλίζουν την ευελιξία που απαιτεί η αντιμετώπιση του σύγχρονου 

εγκλήματος. Μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μεγιστοποιούν την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεμβάσεών τους, οικοδομώντας παράλληλα 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Από τη δεκαετία του 1990 θεσμοθετήθηκε η ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία, η 

οποία έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς και προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της 

εποχής. Η ΕΕ προσπαθεί στο μέγιστο δυνατό να καταστήσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός 

του οποίου θα είναι δυνατή η πρόληψη και η καταπολέμηση του εγκλήματος. Η συνεργασία 

δεν εμφανίζεται με μορφή στατική, αλλά δυναμική εξαιτίας της μορφής του εγκλήματος που 

έχει δυναμικό χαρακτήρα. Η συνεργασία αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση της 

εντατικοποίησης της διασυνοριακής αστυνόμευσης, την επιτάχυνση της δημιουργίας θεσμών 

και τη διευκόλυνση της εκτεταμένης και συστηματικής ανταλλαγής εμπειριών και κοινής 

εκπαίδευσης των ανώτερων αστυνομικών υπό την «πίεση» των σύγχρονων προκλήσεων 

(τρομοκρατικά χτυπήματα, παράνομη μετανάστευση, νέες μορφές εγκληματικότητας). 

Στην εργασία έγινε προσπάθεια αποτύπωσης των προσπαθειών που έχουν γίνει σε 

επίπεδο ΕΕ προς την εγκαθίδρυση ενός χώρου Ασφάλειας, καθότι η ΕΕ από τα πρώιμα 
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στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναγνώρισε τη σημασία της ασφάλειας για τη 

μετέπειτα πορεία της. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται γύρω από τη δημιουργία θεσμών και 

οργανισμών για την επίτευξη των στόχων.  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε έγινε σαφές ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

έμειναν αδιάφορα στις νέες μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η εγκληματικότητα, αντιθέτως 

προέβησαν στην ίδρυση ειδικών οργανισμών-φορέων που στοχεύουν στις συγκεκριμένες 

μορφές εγκληματικότητας. Ενδεικτικό των προσπαθειών της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι ότι δεδομένης της πρωτοφανούς μεταναστευτικής ροής μεταναστών λόγω της 

προσφυγικής κρίσης τη θέση του Frontex έλαβε η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση του 

προβλήματος, ενώ προβλέφθηκε ειδικό Κέντρο εντός της Europol για την Καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης (EMSC). Επίσης, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και της 

διαστάσεις που λαμβάνει τελευταία η τρομοκρατία ιδρύθηκε εντός της Europol κέντρο 

(ECTC) για την καλύτερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τέλος, ιδρύθηκε κέντρο για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (EC3), με στόχο την καταπολέμηση της 

σύγχρονης αυτής μορφής εγκληματικότητας.  

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας αποτελεσματικότερης 

συνεργασίας αποτελεί το γεγονός ότι η λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων 

πληροφοριών (Schengen, Eurodac, VIS) έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητο Οργανισμό (eu-LISA), 

διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους. Ωστόσο, η 

αποτελεσματικότητα μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί με τη δια-λειτουργικότητα των 

συστημάτων πληροφοριών. Η Επιτροπή σε Ανακοίνωση231 της ανέφερε ότι ως κύριες 

ελλείψεις έχουν αναφερθεί: α) μη βέλτιστες λειτουργικές δυνατότητες των υπαρχόντων 

συστημάτων πληροφοριών, β) κενά στην αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων της ΕΕ, γ) 

ένα πολύπλοκο τοπίο συστημάτων πληροφοριών των οποίων η διαχείριση γίνεται με 

διαφορετικούς τρόπους, και δ) μια κατακερματισμένη αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων 

για τον έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια. Στην ανωτέρω ανακοίνωση δρομολογείται 

μια διαδικασία για τη δια-λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών, με στόχο τη 

διαρθρωτική βελτίωση της ενωσιακής αρχιτεκτονικής της διαχείρισης δεδομένων για τον 

έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια. 

Ο ρόλος της Europol ως κόμβου για την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την ΕΕ 

ενισχύθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της, καθόσον 

προβλέπονται αυξημένες αρμοδιότητες και έχει αυξηθεί ο πολιτικός έλεγχος του Οργανισμού 

                                                             
231 COM (2016) 205 τελικό 
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(όπως αναφέρθηκε στο οικείο υποκεφάλαιο), γεγονός που συντείνει στη διασφάλιση του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να συντρέχει νόμιμος 

λόγος ως προς τούτο. 

Συμπερασματικά και καταληκτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλοι οι οργανισμοί και 

τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν –εντός ΕΕ- στοχεύουν στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των πολιτών. 

Παράλληλα, όμως θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας του κάθε πολίτη και 

τα άλλα δικαιώματα όπως αυτά καθορίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθότι ο 

Χώρος Ασφάλειας δε θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του Χώρου Ελευθερίας, αλλά 

αντίθετα θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά. Τίποτα δεν θα δικαιολογούσε περιορισμό των 

ατομικών δικαιωμάτων με αντίτιμο την παροχή αποτελεσματικότερης ασφάλειας στον 

πολίτη. Κάτι τέτοιο θα κλόνιζε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος στο 

επίκεντρο έχει θέσει τον άνθρωπο και την εν γένει ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του (Παπαγιάννης 2008:299). 
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15ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά την 
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❖ Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) 

❖ Σύμβαση για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992) 

❖ Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) 

❖ Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 

Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις 

(2001) 

❖ Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 

Συνθήκες περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007) 
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2018 
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b46f0b34119e.0021.01/DOC_1  τελευταία πρόσβαση 08-02-2018 
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08-02-2018 
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❖ Θεματολογικά Δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αστυνομική Συνεργασία 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.7.html 

τελευταία πρόσβαση 14-02-2017 

❖ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας: 

http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-

operational-cooperation-internal-security/ τελευταία πρόσβαση 12-02-2018 

❖ Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:230103_1 τελευταία πρόσβαση 06-02-

2018 
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https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el%20τελευταία%20πρόσβαση%2005-01-2018
http://www.consilium.europa.eu/el/infographics/organized-crime/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52012XG1229%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52012XG1229%2801%29
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
https://www.europol.europa.eu/executive-director-of-europol
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-governance-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-governance-department
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-operations-department%20τελευταία%20πρόσβαση%2022-11-2017
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-operations-department%20τελευταία%20πρόσβαση%2022-11-2017
https://www.europol.europa.eu/el/about-europol%20%20τελευταία%20πρόσβαση%2022-11-2017
https://www.europol.europa.eu/el/about-europol%20%20τελευταία%20πρόσβαση%2022-11-2017
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-capabilities-department%20τελευταία%20πρόσβαση%20%2002-02-2018
https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-capabilities-department%20τελευταία%20πρόσβαση%20%2002-02-2018
http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/
http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/
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❖ Europol Information System: http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-

information-system.pdf τελευταία πρόσβαση 12-02-2018 

❖ Frontex organization: http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/structure/ 

τελευταία πρόσβαση 25-01-2018 

❖ http://www.kemea.gr/el/epikairotita/512-cepol τελευταία πρόσβαση 10-03-2018 

❖ http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf 

τελευταία πρόσβαση 12-02-2018 

❖ https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram τελευταία 

πρόσβαση 17-01-2018 

❖ https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact   

τελευταία πρόσβαση 18-03-2018. 

❖ https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/A_Year_in_Review.pdf 

τελευταία πρόσβαση 18-03-2018 

http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%2012-02-2018
http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%2012-02-2018
http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/structure/
http://www.kemea.gr/el/epikairotita/512-cepol
http://library.college.police.uk/docs/APPref/Europol-information-system.pdf
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram%20τελευταία%20πρόσβαση%2017-01-2018
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram%20τελευταία%20πρόσβαση%2017-01-2018
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/A_Year_in_Review.pdf

