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Η Eurojust εγκαινιάζει Δικαστικό Αντιτρομοκρατικό Μητρώο για 
ταχύτερη και ισχυρότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από τη 

δικαιοσύνη 
Χάγη/Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Eurojust εγκαινίασε το Αντιτρομοκρατικό Μητρώο (Counter-Terrorism Register, CTR) 

για να συνδράμει τις δικαστικές αρχές των κρατών-μελών στην αντιμετώπιση της 

τρομοκρατικής απειλής και να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών. Το Μητρώο, το 

οποίο άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου, αποτελεί πόλο συγκέντρωσης καίριων 

δικαστικών πληροφοριών με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ 

δικαστικών υποθέσεων ή διαδικασιών εναντίων υπόπτων για εγκλήματα 

τρομοκρατίας. Η Eurojust διαχειρίζεται το Μητρώο από τη Χάγη σε εικοσιτετράωρη 

βάση, το οποίο υποστηρίζει ενεργά τις εθνικές δικαστικές αρχές. Αυτή η κεντρική βάση 

δεδομένων θα συμβάλει στον ενεργό συντονισμό των εισαγγελικών αρχών και στον 

εντοπισμό υπόπτων ή δικτύων που διερευνώνται στο πλαίσιο υποθέσεων με 

διασυνοριακές προεκτάσεις. 

Ο Πρόεδρος της Eurojust, κ. Ladislav Hamran, δήλωσε: «Το Αντιτρομοκρατικό Μητρώο αποτελεί 

σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Καθώς οι τρομοκράτες κινούνται 

ολοένα και περισσότερο διασυνοριακά, είναι ανάγκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση 

σε διασυνοριακό επίπεδο. Παρέχοντας ταχεία πληροφόρηση σχετικά με διασυνοριακές 

διασυνδέσεις μεταξύ δικαστικών διαδικασιών, μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα και να 

επιταχύνουμε τις δράσεις μας εναντίον των υπόπτων για τρομοκρατικές ενέργειες. Η κατοχή των 

κατάλληλων πληροφοριών είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως περιοχής δικαιοσύνης και ασφάλειας.» 

Ο κ. Frédéric Baab, μέχρι πρόσφατα Εθνικό Μέλος της Γαλλίας στη Eurojust και πρωτεργάτης 

του Αντιτρομοκρατικού Μητρώου, δήλωσε: «Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, δεν 

επιτρέπονται άγνωστες ζώνες. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

Παρίσι και το Σαιν Ντενί στις 13 Νοεμβρίου 2015 κατέδειξε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πλήρη 

εικόνα των δικαστικών διαδικασιών που εξελίσσονται στα κράτη-μέλη. Το Αντιτρομοκρατικό 

Μητρώο στη Eurojust είναι το εργαλείο που χρειαζόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο για να 

υποστηρίξουμε το συντονισμό των ερευνών σε υποθέσεις τρομοκρατίας.» 

Μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, το Παρίσι και το Σαιν Ντενί το Νοέμβριο του 

2015, εντοπίστηκαν άμεσα οι διασυνοριακές διασυνδέσεις μεταξύ των υπόπτων. Στη συνέχεια η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ανέλαβαν 

την πρωτοβουλία σύστασης Μητρώου στη Eurojust για τη συλλογή δικαστικών πληροφοριών 

σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες και δίκτυα, και τον προσδιορισμό των αναγκών 

συντονισμού. 



Βάσει της Απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, συστάθηκε Μητρώο με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Τρομοκρατία, 

και του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής και 

πολυμερής διάσταση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η σημασία της ανταλλαγής 

πληροφοριών καταδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό των υπό εξέλιξη δικαστικών 

διαδικασιών για τις οποίες έχει ενημερωθεί η Eurojust και οι οποίες ανέρχονται στις 580 για το 

2018. 

Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το Μητρώο και καλούνται να καταχωρίζουν 

πληροφορίες για υπόπτους και υποθέσεις ξεκινώντας από τον τρέχοντα μήνα. Το Μητρώο 

περιλαμβάνει ειδικό υπόδειγμα και συμφωνηθέντα κοινά πρότυπα για τις παρεχόμενες 

πληροφορίες, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμόρφωση με όλες τις υφιστάμενες 

διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προορίζονται για το Μητρώο θα 

διαβιβάζονται στη Eurojust από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Το Μητρώο συνιστά μια μοναδική πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για κάθε μορφή 

τρομοκρατικής ενέργειας, με σκοπό να αντιμετωπιστεί και η αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή 

που δεν προέρχεται από τζιχαντιστές, όπως για παράδειγμα από ακροδεξιές και ακροαριστερές 

ομάδες στην Ευρώπη. Το Μητρώο αφορά αποκλειστικά δικαστικές διαδικασίες και καταδίκες 

και ως εκ τούτου το έργο του δεν αλληλεπικαλύπτεται με την εγκληματολογική ανάλυση της 

Europol. 


