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Πρόλογος

Καλώς ορίσατε στην Ανασκόπηση Ευρωπόλ — Γενική 
έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπόλ, η οποία παρου-
σιάζει μια επισκόπηση του έργου της Ευρωπόλ για 
το 2010.

Η παρούσα έκδοση στοχεύει στο να αναδείξει τη 
συνεισφορά της Ευρωπόλ στην καταπολέμηση της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας 
στην Ευρώπη και, ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται στην 
υποχρέωση της Ευρωπόλ να εκδίδει ετήσια γενική 
έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με το άρθρο 37 
παράγραφος 10 στοιχείο γ) της απόφασης του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπόλ. Η Ανασκόπηση 
Ευρωπόλ — Γενική έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπόλ 
υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προς επικύρωση, το δε Συμβούλιο την προωθεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωσή του. 
Επίσης, η διάδοση της Ανασκόπησης Ευρωπόλ στο 
ευρύ κοινό, η οποία προωθείται περαιτέρω από τη 
συζήτησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βοηθά 
στην ενίσχυση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων 
της Ευρωπόλ.

Το τέλος του 2010 σηματοδότησε την ολοκλήρωση 
ενός έτους πλήρους λειτουργίας της Ευρωπόλ ως 
ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος 

συνεχίζει την αποστολή του παρέχοντας υποστήριξη 
στις αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ με σκοπό την 
πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής σοβα-
ρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. 
Το 2010 σηματοδότησε επίσης την υιοθέτηση από 
την ΕΕ της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Η 
Ευρωπόλ διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην κατάρτιση 
αυτής της στρατηγικής και είναι πρόθυμη να συμβά-
λει και στην επιτυχή υλοποίησή της.

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ προβλέ-
πει κεντρικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Υπηρεσία, γεγονός που θα δώσει στην Ευρωπόλ την 
ευκαιρία να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή της 
όσον αφορά την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας. Κεντρική θέση στην εν λόγω 
στρατηγική καταλαμβάνει η ιδέα ενός ευρωπαϊκού 
μοντέλου ασφάλειας κοινής αποδοχής που βασίζεται 
στην αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφο-
ριών. Αυτό θα συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών 
προτεραιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στην καλύ-
τερη κατανόηση των απειλών που υφίστανται για την 
εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Η αστυνόμευση βάσει 
εμπιστευτικών πληροφοριών έχει αποτελέσει βασική 
συνιστώσα όλων των δραστηριοτήτων στρατηγικής 
αξιολόγησης της Ευρωπόλ. Το Συμβούλιο έχει ήδη 
ορίσει το πλαίσιο ενός νέου κύκλου πολιτικής της ΕΕ, 
εντός του οποίου θα υλοποιηθούν οι στόχοι της εν 
λόγω στρατηγικής.

Το 2010, μετά τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρό-
γραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (TFTP), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Αυγούστου 2010, σημαντικός ρόλος αποδόθηκε στην 
Ευρωπόλ ως φορέα υπεύθυνου για τον έλεγχο των 
αιτημάτων των ΗΠΑ προς καθορισμένους παρόχους 
μηνυμάτων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή συνεργασία 
μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ αποσκοπεί στον εντοπισμό, την 
παρακολούθηση και την καταπολέμηση της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας.

Η επόμενη χρονιά θα είναι εξίσου δυναμική για την 
Ευρωπόλ. Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μας 
θα είναι η υλοποίηση ενός βελτιωμένου προγράμ-
ματος για το ευρωπαϊκό μοντέλο πληροφοριών σχε-
τικά με την εγκληματικότητα, η οποία θα ξεκινήσει με 

©
 Europol
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τη δημοσίευση της επόμενης αξιολόγησης απειλών 
όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (OCTA) 
τον Μάιο του 2011 και με τη διατύπωση των προ-
τεραιοτήτων για την οργανωμένη εγκληματικότητα 
από το Συμβούλιο της ΕΕ. Θα αρχίσουμε επίσης να 
αναδιαμορφώνουμε τη στρατηγική μας αξιολόγηση 
ώστε να περιλάβει την έννοια της αξιολόγησης απει-
λών για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, η οποία 
θα εγκαινιαστεί για πρώτη φορά το 2013.

Η Ευρωπόλ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημα-
ντικά βήματα δυναμικής ανάπτυξης και το Διοικη-
τικό Συμβούλιό της βρίσκεται σε στενή συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη διενέργεια 

ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης αξιολόγησης των 
επιδόσεων του οργανισμού υπό το νέο νομικό καθε-
στώς του.

Βασική δραστηριότητα και σημαντικότερο καθήκον 
της Ευρωπόλ παραμένει η εξουδετέρωση διεθνών 
εγκληματικών και τρομοκρατικών δικτύων. Η Ευρω-
πόλ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις 
έρευνες, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τα 
σχέδιά τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των απειλών αυτού του είδους.

Rob Wainwright
Διευθυντής της Ευρωπόλ
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1. Σχετικά με την Ευρωπόλ

1.1. Αποστολή, προτεραιότητες 
και όραμα

Ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για 
την επιβολή του νόμου, η Ευρωπόλ είναι επιφορτι-
σμένη με την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη 
με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε 
μορφής σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και 
τρομοκρατίας. Ο ρόλος της είναι να συμβάλει στην 
προσπάθεια για μια ασφαλέστερη Ευρώπη προς όφε-
λος όλων των πολιτών της ΕΕ με την υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών αρχών επιβολής του νόμου μέσω της 
ανταλλαγής και ανάλυσης εμπιστευτικών πληροφο-
ριών περί εγκληματικότητας.

Οι μεγάλες εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώ-
σεις συνιστούν σημαντική απειλή για την εσωτερική 
ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και για την ασφάλεια και τα 
μέσα βιοπορισμού των κατοίκων της. Οι σοβαρότε-
ρες απειλές για την ασφάλεια προέρχονται από την 
τρομοκρατία, τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, την 
εμπορία ανθρώπων, την παραχάραξη του ευρώ και 
καρτών πληρωμών, την απάτη, τη διαφθορά και το 
ξέπλυμα χρήματος, καθώς και από άλλες δραστηριό-
τητες που συνδέονται με την παρουσία ομάδων του 
οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Εμφανί-
ζονται επίσης ολοένα και περισσότεροι νέοι κίνδυνοι, 
όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η απάτη ΦΠΑ 
και άλλες εξελιγμένες μορφές εγκληματικότητας, ως 

αποτελέσματα της κατάχρησης των σύγχρονων τεχνο-
λογικών μέσων και των ελευθεριών που προσφέρει η 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν 
χαρακτηριστεί τομείς προτεραιότητας από το Συμβού-
λιο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενισχυμένη από τη μεταρρύθμιση της αποστολής και 
των ικανοτήτων της το 2010, η Ευρωπόλ προωθεί 
νέους τρόπους ανταπόκρισης των εν λόγω κινδύνων.

Το όραμα της Ευρωπόλ είναι να συμβάλει στη δημι-
ουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης με την παροχή 
της καλύτερης δυνατής υποστήριξης στις αρχές επι-
βολής του νόμου στα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να 
το επιτύχει παρέχοντας ένα μοναδικό σύνολο επι-
χειρησιακών υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προκειμένου να εξελιχθεί σε κύριο:

• κέντρο υποστήριξης για επιχειρήσεις επιβολής του 
νόμου,

• κόμβο παροχής πληροφοριών σχετικά με την 
εγκληματικότητα, και

• κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της επιβο-
λής του νόμου.

Το 2010 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την υιοθέτηση 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, ενός 
εγγράφου ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της 
μακροπρόθεσμης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
επιβολής του νόμου. Η στρατηγική εσωτερικής ασφά-
λειας χαρτογραφεί τις διάφορες πτυχές της πολιτικής 
της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια και απαριθμεί 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για ανάληψη 
δράσης. Η στρατηγική αυτή έχει συμπληρωθεί από 
σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1), η 
οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής της 
στρατηγικής και προσδιορίζει πέντε στόχους στον 
τομέα της ασφάλειας. Οι τρεις από αυτούς —και 
συγκεκριμένα η εξουδετέρωση των διεθνών εγκλη-
ματικών δικτύων, η πρόληψη της τρομοκρατίας και 
η ασφάλεια του κυβερνοχώρου— καλύπτονται εκτε-
νώς από την αποστολή της Ευρωπόλ. Συγκεκριμέ-
νες δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή για 
την επίτευξη των στόχων αυτών αντικατοπτρίζουν 
πράγματι τομείς στους οποίους η Ευρωπόλ διαθέτει 
αδιαμφισβήτητη εμπειρογνωμοσύνη.

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

«Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη: πέντε βήματα για 

μια ασφαλέστερη Ευρώπη» [COM(2010) 673 τελικό].

Κόμβοι εγκληματικής δραστηριότητας, όπως ορίζο-
νται από την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το 
οργανωμένο έγκλημα (OCTA).
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Τα δύο αυτά έγγραφα αποδίδουν στην Ευρωπόλ 
σημαίνοντα ρόλο ως εκτελεστικού βραχίονα και συνι-
στούν σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξή 
της τα επόμενα χρόνια. Τα έγγραφα προβλέπουν την 
αστυνόμευση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών 
ως μία από τις βασικές κατευθυντήριες έννοιες. Επι-
πλέον, η στρατηγική προσδιορίζει ορθά τον ρόλο της 
Ευρωπόλ, αναφέροντας ότι οι κύριοι στόχοι της είναι 
η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αρχών επιβο-
λής του νόμου στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Υπογραμμίζεται 
επίσης ο ρόλος της Ευρωπόλ ως παρόχου τακτικών 
αξιολογήσεων απειλών.

Το 2010 διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα ικανοποί-
ησης χρηστών από εξωτερικό πάροχο, την εταιρeία 
EPSI Rating. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
αυξανόμενα επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά 
την Ευρωπόλ. Οι βαθμολογίες που καταγράφηκαν 
σε κάθε τομέα, με εξαίρεση έναν, ήταν οι υψηλότε-
ρες που σημειώθηκαν ποτέ από τη θέσπιση της έρευ-
νας χρηστών της Ευρωπόλ το 2002. Το σύνολο των 
57 προϊόντων της Ευρωπόλ αξιολογήθηκε θετικά από 
τους ερωτώμενους.

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ

περιλαμβανομένων 100 αναλυτών, προκειμένου να 
εντοπίζει και να παρακολουθεί τα πιο επικίνδυνα 
εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα στην Ευρώπη. 
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίες εκπροσω-
πούνται στην Ευρωπόλ μέσω των 129 αξιωματικών-
συνδέσμων που δρουν σε συνεργασία με το υψηλής 
ασφάλειας και εικοσιτετράωρης λειτουργίας κέντρο 
επιχειρησιακών υπηρεσιών της Ευρωπόλ και τις ασφα-
λείς βάσεις δεδομένων του, έχουν σημειώσει σημαντι-
κές επιτυχίες, καθώς συνέβαλαν στην εξουδετέρωση 
πολλών εγκληματικών και τρομοκρατικών δικτύων, 
στη σύλληψη χιλιάδων επικίνδυνων εγκληματιών, στην 
ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ και στη διάσωση εκα-
τοντάδων θυμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, 
μεταξύ των οποίων και παρανόμως διακινούμενων 
παιδιών.

Πηγή: Έρευνα χρηστών της Ευρωπόλ για το 2010.
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1.2. Πηγές
Η Ευρωπόλ χρησιμοποιεί τις μοναδικές ικανότητες 
συλλογής πληροφοριών και την εμπειρογνωμοσύνη 
του προσωπικού της που απαριθμεί 698 άτομα, 

Το 2010 η Ευρωπόλ έγινε οργανισμός της ΕΕ και 
έκτοτε χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματί-
ζουν τον δικό τους ρόλο όσον αφορά την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ. Αρχικά, ο προϋ-
πολογισμός της Ευρωπόλ για το 2010 ανερχόταν 
στα 80,1 εκατομμύρια ευρώ. Για τη διευκόλυνση της 
μετεξέλιξής της σε οργανισμό της ΕΕ, πιστώσεις που 
μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010 ενσωματώθη-
καν στον προϋπολογισμό του 2010. Στον προϋπο-
λογισμό αυτό προστέθηκαν επίσης επιχορηγήσεις 
από την Επιτροπή και ορισμένα πρόσθετα έσοδα. Το 
επιπλέον ποσό που προέκυψε ανερχόταν σε σχεδόν 
12,7 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα ο συνολικός 
τροποποιημένος προϋπολογισμός για το 2010 να 
ανέλθει στα 92,8 εκατομμύρια ευρώ.

Βασικά στοιχεία για την Ευρωπόλ 
(2010)

• Έδρα: Χάγη, Κάτω Χώρες

• Προσωπικό: 698 άτομα στην έδρα του οργα-
νισμού, περιλαμβανομένων 129 αξιωματικών-
συνδέσμων

• Προϋπολογισμός: 92,8 εκατομμύρια ευρώ

• Ακτίνα δράσης: 27 κράτη μέλη της ΕΕ, 500 εκα-
τομμύρια πολίτες της ΕΕ

• Παροχή υποστήριξης: 12 000 διασυνοριακές 
έρευνες για σκοπούς επιβολής του νόμου
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2. Πώς λειτουργεί η Ευρωπόλ

Οι διεθνείς εγκληματικές και τρομοκρατικές οργα-
νώσεις λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα, υπο-
βοηθούμενες και από τις εξελίξεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Για να διασφαλίζει αποτελεσματική και 
συντονισμένη δράση εναντίον τους, η Ευρωπόλ πρέ-
πει να είναι εξίσου ευέλικτη και καινοτόμος και να 

χρησιμοποιεί ενημερωμένες μεθόδους και εργαλεία. 
Η Ευρωπόλ διατηρεί τις πλέον εξελιγμένες βάσεις 
δεδομένων και διαύλους επικοινωνίας που προσφέ-
ρουν ταχεία και ασφαλή μέσα για την αποθήκευση, 
την αναζήτηση, την οπτικοποίηση, την ανάλυση και 
τον συσχετισμό σημαντικών πληροφοριών. Η συγκέ-
ντρωση, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών 
αυτών συνεπάγονται την ανταλλαγή μεγάλων ποσο-
τήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη 
διεκπεραίωση των σχετικών καθηκόντων, η Ευρω-
πόλ εφαρμόζει τις υψηλότερες προδιαγραφές σε ό,τι 
αφορά την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων.

Το σύνολο των βάσεων δεδομένων και των υπη-
ρεσιών της Ευρωπόλ είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Απο-
στέλλουμε επίσης εμπειρογνώμονες και καθιστούμε 
τις υπηρεσίες μας διαθέσιμες μέσω ενός επιτόπιου 
κινητού γραφείου, όποτε σχετικό αίτημα υποβάλλε-
ται από κράτος μέλος.

Το 24ωρης λειτουργίας επιχειρησιακό κέντρο της Ευρωπόλ

Το 24ωρης λειτουργίας επιχειρησιακό κέντρο της Ευρωπόλ είναι το μοναδικό σημείο ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ, των κρατών μελών και τρίτων μερών. Το επιχειρησιακό κέντρο έχει 
πέντε βασικές αρμοδιότητες:

• Κεντρική υπηρεσία διασταυρούμενων ελέγχων: τα εισερχόμενα δεδομένα διασταυρώνονται γρήγορα 
με όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα δεδομένα. Οι επιχειρησιακές πληροφορίες υποβάλλονται σε επε-
ξεργασία από το σύστημα της Ευρωπόλ με τη βοήθεια αρχείων δεδομένων εργασίας προς ανάλυση 
(ΑΔΕΑ), τα οποία επικεντρώνονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο εγκληματικότητας. Εάν προκύπτουν 
αποτελέσματα από ορισμένα ΑΔΕΑ, οι σχετικές πληροφορίες συγκεντρώνονται σε ενιαία αναλυτική 
έκθεση και παρέχεται στον πάροχο των πληροφοριών ταχεία ανατροφοδότηση, όπου υπογραμμί-
ζονται οι σχετικές συνδέσεις, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν νέες τάσεις και εξελίξεις στο τοπίο 
της εγκληματικότητας όπως αυτό διαμορφώνεται στην ΕΕ.

• Η νέα νομική βάση της Ευρωπόλ καθιστά εφικτή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα προκειμένου να διαπιστώνεται εάν τα δεδομένα αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε σχέση 
με τα καθήκοντα της Ευρωπόλ και εάν μπορούν να περιληφθούν στο σύστημα πληροφοριών της 
Ευρωπόλ ή σε αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση.

• Υποστήριξη ανάλυσης σε «θεματικές» υποθέσεις: υποθέσεις και δεδομένα που τέμνουν εγκάρσια 
διάφορα υφιστάμενα σχέδια ανάλυσης μπορούν πλέον να αναλύονται άμεσα από την Ευρωπόλ.

• Επικοινωνία με τρίτους: το επιχειρησιακό κέντρο επεξεργάζεται κάθε ανταλλαγή πληροφοριών με 
τρίτους, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται προς το ορθό σχέδιο για περαιτέρω επεξερ-
γασία και ότι ο αρχικός πάροχος λαμβάνει έγκαιρη και ακριβή απάντηση.

• Υποστήριξη στην αστυνόμευση σημαντικών γεγονότων: το επιχειρησιακό κέντρο συντονίζει την 
υποστήριξη που μπορεί να παρέχει η Ευρωπόλ για την αστυνόμευση σημαντικών γεγονότων, δηλαδή 
εκείνων των διεθνών αθλητικών, οικονομικών, πολιτικών ή πολιτιστικών συναντήσεων που ενδέχεται 
να αποτελούν στόχο ή ευκαιρία για την εκδήλωση εγκληματικών ή τρομοκρατικών δράσεων.

©
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2.1. Δίκτυο αξιωματικών-
συνδέσμων στην Ευρωπόλ

Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι στην Ευρωπόλ αποτελούν 
τον ζωντανό σύνδεσμο μεταξύ της έδρας της Ευρω-
πόλ στη Χάγη και των 27 εθνικών μονάδων της Ευρω-
πόλ στις εθνικές πρωτεύουσες των κρατών μελών. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό δίκτυο 129 αξιωματικών-
συνδέσμων, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες 
επιβολής του νόμου διευκολύνοντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών και παρέχοντας υποστήριξη και συντο-
νισμό για τις υπό εξέλιξη έρευνες. Η Ευρωπόλ φιλοξε-
νεί επίσης αξιωματικούς-συνδέσμους από 10 χώρες 
εκτός ΕΕ και από οργανισμούς που συνεργάζονται με 
την Ευρωπόλ βάσει συμφωνιών συνεργασίας. Το εν 
λόγω δίκτυο υποστηρίζεται από ασφαλείς διαύλους 
επικοινωνίας που παρέχονται από την Ευρωπόλ. Επι-
πλέον, η Ευρωπόλ διατηρεί δύο αποσπασμένους αξι-
ωματικούς-συνδέσμους στην Ουάσινγκτον και έναν 
στην έδρα της Ιντερπόλ στη Λυών.

μένη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και ασφαλή υπο-
δομή επικοινωνίας.

Ο κορμός της υποδομής της Ευρωπόλ είναι το δίκτυό 
της, μέσω του οποίου συνδέονται όλα τα κράτη μέλη 
και ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών εκτός ΕΕ και 
τρίτων μερών, με τα οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει 
συμφωνίες συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια του 2010 
η υποδομή αυτή ενισχύθηκε με τέσσερις νέες συνδέ-
σεις με δίκτυα χωρών εκτός ΕΕ, καθώς και με τέσσερις 
αναβαθμίσεις ασφαλών υπηρεσιών από εξωτερικά 
δίκτυα.

Η ασφάλεια της υποδομής του δικτύου είναι θεμε-
λιώδους σημασίας για την Ευρωπόλ, καθώς η εξε-
λιγμένη ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο για 
τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των 
μερών που ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία 
με την Ευρωπόλ και μέσω αυτής.

2.2. Ασφαλής υποδομή 
επικοινωνίας

Για την υποστήριξη της λειτουργίας της και την 
παροχή ενός ολοένα μεγαλύτερου εύρους επιχειρη-
σιακών και στρατηγικών υπηρεσιών προς τα κράτη 
μέλη, τις χώρες εκτός ΕΕ και τρίτα μέρη, η Ευρωπόλ 
διατηρεί και αναπτύσσει συνεχώς μια τεχνικά προηγ-

© Fotolia
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Επιχείρηση Phantom
Τον Φεβρουάριο του 2010 η Ευρωπόλ συνέδραμε τη γερμανική αστυνομία στη σύλληψη πέντε δια-
κινητών παράνομων μεταναστών, μεταξύ δε αυτών και τριών βασικών υπόπτων. Κατά τη διάρκεια 
της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 18 σημεία στο Βερολίνο, στο Βραδεμβούργο και 
στη Σαξονία. Πέραν των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν, κατασχέθηκαν περισσότερα από 
55 000 ευρώ σε μετρητά, αρκετοί υπολογιστές, ένα περίστροφο και ποσότητα κοκαΐνης. Κατά τη διάρ-
κεια κατ’ οίκον ερευνών, εντοπίστηκαν εννέα λαθρομετανάστες από το Βιετνάμ.

Οι έρευνες που διεξήχθησαν με την υποστήριξη 
της Ευρωπόλ επικεντρώθηκαν σε περισσότε-
ρους από 20 υπόπτους, οι οποίοι διακινούσαν 
λαθρομετανάστες με την «εγγύηση» ότι αυτοί θα 
έφταναν στον τελικό τους προορισμό, ακόμη κι 
αν προηγούμενες σχετικές απόπειρες είχαν απο-
τύχει. Το ποσό που έπρεπε να καταβάλει κάθε 
λαθρομετανάστης για το σύνολο της διαδρομής 
ήταν περίπου 10 000 ενώ το ταξίδι θα διαρκούσε 
από μερικές ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες. 
Οι οικογένειες των λαθρομεταναστών αναγκά-
ζονταν συχνά να πουλήσουν ακίνητα ή κινητά 
περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν 
το ταξίδι των συγγενών τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι λαθρομετανάστες πωλούσαν παρανόμως διάφορα προϊόντα, π.χ. τσιγάρα, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη συνέχιση του ταξιδιού τους προς τη δυτική Ευρώπη —κυρίως 
τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ορισμένοι από αυτούς, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θεωρείται ιδεώδης προορισμός για τους Βιετναμέζους, καθώς μπορούν εκεί να κερδίσουν 
γρήγορα χρήματα εργαζόμενοι ως κηπουροί που αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την προστασία 
παρανόμων φυτειών κάνναβης.

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορούσε εγκληματικό δίκτυο με δραστηριότητα σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης. Παράλληλες έρευνες διεξήχθησαν από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη 
Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότεροι από 250 αξιωματικοί της γερμανικής ομοσπονδιακής 
αστυνομίας και της αστυνομίας του Βερολίνου επιφορτίστηκαν με το έργο της έρευνας στο πλαίσιο 
αυτής της ευρείας κλίμακας επιχείρησης.

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ ήταν παρόντες στο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού προκειμένου 
να παράσχουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη επιχειρησιακής ανάλυσης, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των ερευνών που διενεργήθηκαν σε κατοικίες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Ευρωπόλ 
κατάρτισε αρκετές εκθέσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και διευκόλυνε επίσης την ανταλλαγή στοι-
χείων, τα οποία συνέβαλαν στην αποκάλυψη και νέων εγκληματικών διασυνδέσεων.

2.3. Σύστημα Πληροφοριών 
Ευρωπόλ

Ο πρωταρχικός στόχος του Συστήματος Πληροφο-
ριών Ευρωπόλ είναι να εντοπίζει αντιστοιχίες μεταξύ 
των δεδομένων που λαμβάνει από τα διάφορα κράτη 
μέλη και τρίτα μέρη.

Τα περισσότερα δεδομένα έχουν παρασχεθεί μέχρι 
σήμερα από τη Γερμανία και ακολουθούν η Γαλλία, 

το Βέλγιο, η Ευρωπόλ (για λογαριασμό τρίτων) και η 
Ισπανία. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των 
δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Ευρωπόλ 
εισάγεται μέσω συστημάτων αυτόματης φόρτωσης 
δεδομένων.

Μια νέα έκδοση του συστήματος εφαρμόστηκε στις 
αρχές του 2010. Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η 
αυτοματοποιημένη εκτέλεση των κωδίκων χειρι-
σμού. Η τεχνική αυτή διευκόλυνση δίνει στα κράτη 
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μέλη τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν περισσότερες 
ευαίσθητες πληροφορίες υπό τις βέλτιστες δυνατές 
συνθήκες για την προστασία των δεδομένων τους. 
Επιπλέον, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε όσον 
αφορά την υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή των συστημάτων αυτόματης φόρτωσης 
δεδομένων. Το 2010 η Πολωνία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο έθεσαν σε εφαρμογή τα συστήματά τους 
για την αυτόματη φόρτωση δεδομένων. Ο συνολι-
κός αριθμός των κρατών μελών που διαθέτουν πλέον 
δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης δεδομένων στα 
συστήματα της Ευρωπόλ αυξήθηκε σε δώδεκα. Αρκε-
τές άλλες χώρες ετοιμάζονται να εφαρμόσουν το εν 
λόγω εργαλείο.

Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ (Δεκέμβριος 2010)

Περιεχόμενο:

• 174 459 αντικείμενα

• 35 585 «αυτοτελή» αντικείμενα

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2009, ο αριθμός των αντικειμένων στο Σύστημα Πληροφοριών 
Ευρωπόλ αυξήθηκε κατά 28 %.

Κύρια πεδία εγκληματικής δραστηριότητας:

• διακίνηση ναρκωτικών, 26 % του συνόλου των αντικειμένων

• εμπορία ανθρώπων, 24 %

• παραχάραξη νομισμάτων, 20 %

• ληστείες, 9 %

• απάτη και διακεκριμένη απάτη, 4 %

Χρήση:

• 137 339 καταχωρίσεις δεδομένων πραγματοποιήθηκαν στο Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ το 2010

• 147 345 αναζητήσεις εκτελέστηκαν στο σύστημα το 2010

Κώδικες χειρισμού

Οι κώδικες χειρισμού είναι ένα μέσο προστασίας των πηγών των πληροφοριών. Οι κώδικες αυτοί εγγυ-
ώνται την ασφάλεια των πληροφοριών και την ασφαλή και κατάλληλη επεξεργασία τους, σύμφωνα με 
τις επιθυμίες του κατόχου των πληροφοριών και με πλήρη σεβασμό της εθνικής έννομης τάξης των 
κρατών μελών. Οι κώδικες χειρισμού ορίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης συγκεκριμένων πληροφο-
ριών και τους δυνάμενους να έχουν πρόσβαση σε αυτές στο μέλλον.

2.4. Ασφαλής εφαρμογή δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών

Η ασφαλής εφαρμογή δικτύου ανταλλαγής πληρο-
φοριών (SIENA) είναι ένα προηγμένο εργαλείο που 
έχει σχεδιαστεί ώστε να καθιστά εφικτή την ταχεία, 

ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη επικοινωνία και 

ανταλλαγή επιχειρησιακών και στρατηγικών πλη-

ροφοριών και στοιχείων σχετικά με εγκληματικές 

δραστηριότητες μεταξύ της Ευρωπόλ, των κρατών 

μελών και τρίτων μερών που έχουν συνάψει συμφω-

νίες συνεργασίας με την Ευρωπόλ.
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Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της εφαρμογής SIENA (2010)

• 11 738 νέες υποθέσεις δρομολογήθηκαν, μηνιαίος μέσος όρος: 978  αύξηση 12 % σε σύγκριση με 
το 2009

• 29 % των νέων υποθέσεων αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών και ακολουθούν η απάτη και η 
διακεκριμένη απάτη (16 %), η παραχάραξη νομισμάτων (13 %), η λαθρομετανάστευση (9 %) και άλλες 
μορφές παραποίησης μέσων πληρωμής (8 %)

• 250 978 επιχειρησιακά μηνύματα αντηλλάγησαν μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπόλ και τρίτων 
μερών, μηνιαίος μέσος όρος: 20 940.

Η εφαρμογή SIENA χρησιμοποιείται από 1ης Ιουλίου 
2009. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της SIENA λαμ-
βάνει σε σημαντικό βαθμό υπόψη την προστασία και 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων ώστε να διασφα-
λίζεται συμμόρφωση προς κάθε νομική απαίτηση. 
Εξίσου σημαντική θεωρείται και η πτυχή της ασφά-
λειας με αποτέλεσμα να έχουν ληφθεί όλα τα απαραί-
τητα μέτρα ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής 
ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών. Επιπλέον, ελή-
φθησαν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 
την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς επιβολής 
του νόμου, όπως η αξιοπιστία και η χρήση κωδίκων 
χειρισμού και αξιολόγησης που διευκρινίζουν τους 
όρους χρήσης.

Η εφαρμογή SIENA σχεδιάστηκε εξαρχής με σκοπό 
να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών 
μονάδων της Ευρωπόλ, των γραφείων σύνδεσης των 
κρατών μελών και της Ευρωπόλ. Το 2010 η SIENA 
προσαρμόστηκε με τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρ-
μοστεί και στις αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ, 
καθώς και σε συνεργαζόμενους εταίρους, όπως η 
Eurojust, η Ιντερπόλ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορ-
βηγία, η Ελβετία και οι ΗΠΑ. Η πρόσβαση αποκλείεται 
επί του παρόντος, μελλοντικώς δε θα περιλαμβάνει 
κατάρτιση και ασφαλείς επεκτάσεις του δικτύου.

Η Ευρωπόλ εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες μέσω 
της εφαρμογής SIENA.

Γραφείο σύνδεσης 

κράτους μέλους

SIENASIENA

α μέρηΤρίτα μέρ
Κράτος μέλος

(άλλη αρμόδια

χή)αρχή)
Εθνική μονάδα Europol

του κράτους μέλους
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Σχόλια εξωτερικών χρηστών της SIENA

«Πρόκειται για ένα πολύ καλό προϊόν
 με αρκετά σημαντικές βελτιώσεις.»

(Γαλλία)

«Είμαι ικανοποιημένος με τις δυνατότητες 
αναζήτησης και άντλησης στατιστικών 

στοιχείων, που συνιστούν πραγματικά νέες και, 
γενικά, θετικές εξελίξεις …» (Σουηδία)

«Οι δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και 
άντλησης στατιστικών στοιχείων
 θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες …»

(Γαλλία)

«Η εφαρμογή SIENA 2.0 αποτελεί βελτίωση
 συγκριτικά με την πρώτη έκδοση.»

(Κάτω Χώρες)

2.5. Σύστημα ανάλυσης

2.5.1. Επιχειρησιακή ανάλυση

Η ανάλυση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σύγ-
χρονης δραστηριότητας επιβολής του νόμου βάσει 
εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και του συνόλου 
των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Οι αναλυτικές ικα-
νότητές μας βασίζονται στη χρήση μέσων προηγμένης 
τεχνολογίας που έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου. Οι αναλυτές που απασχολούνται 
στην Ευρωπόλ χρησιμοποιούν τις πλέον εξελιγμένες 
μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες τους βοηθούν στο να 
εντοπίζουν τα κενά πληροφόρησης στο πλαίσιο δια-
συνοριακών ερευνών που διενεργούνται στην ΕΕ. Οι 
αναλυτές εργάζονται με θεματικά αρχεία δεδομένων 
εργασίας προς ανάλυση ώστε να διοχετεύουν πληρο-
φορίες σε υπό εξέλιξη επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της 
ΕΕ, πληροφορίες οι οποίες συχνά θεωρούνται ζωτικής 
σημασίας για πολλές διεθνείς έρευνες.

Ανάλυση κοινωνικών δικτύων

Η Ευρωπόλ έχει υιοθετήσει την εξελιγμένη ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA) ως καινοτόμο μέθοδο 
για τη διενέργεια αναλύσεων εμπιστευτικών πληροφοριών και για την υποστήριξη σημαντικών ερευνών 
στο πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Οι αναλυτές εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν πλέον να εφαρμόζουν μαθηματικούς αλγόριθμους 
για την απεικόνιση και τη μέτρηση σύνθετων ή/και εκτεταμένων συνόλων δεδομένων και να εντοπίζουν 
γρήγορα βασικούς παράγοντες, ομάδες υπόπτων και άλλα υποκρυπτόμενα χαρακτηριστικά που διαφο-
ρετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Η ανάλυση SNA συνιστά πολύτιμη προσέγγιση που συμπληρώνει 
τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης, ενισχύει την ποιότητα της υποβολής στοιχείων και βοηθά στην 
ιεράρχηση του έργου των ερευνών.

© Fotolia
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Το σύστημα ανάλυσης της Ευρωπόλ είναι το επιχει-
ρησιακό σύστημα πληροφοριών, το οποίο φιλοξενεί 
τα δεδομένα που συνεισφέρουν οι ενδιαφερόμενοι 
για την Ευρωπόλ.

Οι διάφορες συνιστώσες του συστήματος ανάλυσης 
προσφέρουν τα ακόλουθα οφέλη:

• κεντρική διαχείριση των πληροφοριών,

• προσαρμοσμένες λύσεις άντλησης κειμένων, και

• αναλυτικές ικανότητες μέσω ευρέος φάσματος 
εργαλείων ανάλυσης.

Τα συστήματα της Ευρωπόλ είναι διασυνδεδεμένα, 
γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που 
καταχωρίζονται σε ένα σύστημα μπορούν επίσης να 
εντοπιστούν μέσω των υπολοίπων.

Δίκτυο ηλεκτρονικής ανάλυσης εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων

Κατά τη διάρκεια του 2010, η Ευρωπόλ ολοκλήρωσε την εφαρμογή ενός εξελιγμένου μέσου για την εξα-
γωγή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες από ψηφιοποιημένα δεδομένα. 
Η δυνατότητα του αποτελεσματικού εντοπισμού των εκάστοτε συναφών πληροφοριών μεταξύ τεράστιων 
ποσοτήτων ηλεκτρονικών δεδομένων, με παράλληλη διατήρηση της ισχύος τους ως αποδεικτικών στοι-
χείων, γίνεται μέσο αποφασιστικής σημασίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Μέσω της 
νέας αυτής τεχνικής λύσης, η Ευρωπόλ δύναται πλέον να προσφέρει μια υψηλής ποιότητας υπηρεσία στις 
ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου, η οποία εντοπίζει και επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες, με 
σημαντικότατες βελτιώσεις όσον αφορά την ποσότητα των δεδομένων που επιδέχονται επεξεργασία. Η 
κεντρικά προσφερόμενη αυτή υπηρεσία συμπληρώνεται από τη δυνατότητα επιτόπιας υποστήριξης των 
αρμοδίων αρχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης ενός κινητού εργαλείου, υπό τη διεύθυνση εμπειρογνω-
μόνων, για την ηλεκτρονική άντληση εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων.

Αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA), από το 2006
Η OCTA είναι το σημαντικότερο έγγραφο στρατηγικής ανάλυσης που καταρτίζει η Ευρωπόλ. Είναι το 
έγγραφο επί του οποίου βασίζονται οι προτεραιότητες και οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Καθώς συντάσσεται 
σύμφωνα με τις αρχές της αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, η OCTA θεωρείται πρω-
τοπόρο εργαλείο, το οποίο έχει κατορθώσει, στη σύντομη μέχρι τώρα ζωή του, να εισαγάγει καινοτόμες 
έννοιες —όπως οι κόμβοι εγκληματικής δραστηριότητας και η τυπολογία των ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος— οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο τόσο πολιτικό και ακαδη-
μαϊκό όσο και σε επίπεδο επιβολής του νόμου. Το 2013 η OCTA θα αντικατασταθεί από μια βελτιωμένη 
δημοσίευση —την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA).

Το σχέδιο Harmony και ο κύκλος πολιτικής

Το σχέδιο Harmony διήρκεσε από τον Οκτώβριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2010 και χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικεφαλής του σχεδίου ήταν το Βέλγιο, με εταίρους την Ευρωπόλ, τις 
Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος στόχος του σχεδίου ήταν να αναθεωρηθεί και να ενι-
σχυθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο πληροφοριών σχετικά με την εγκληματικότητα. Η Ευρωπόλ συμμετέσχε 
ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου Harmony, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική 
ποιότητα του μηχανισμού που αναπτύχθηκε.

2.5.2. Στρατηγική ανάλυση

Η στρατηγική ανάλυση είναι μία ακόμα σημαντική πτυχή των δραστηριοτήτων ανάλυσης της Ευρωπόλ.

kg111863_EL_b.indd   15 15/02/12   14:16



16 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ|

Ο πρώτος διετής κύκλος πολιτικής που θα χρησιμεύσει ως οδηγός θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της 
OCTA τον Μάιο του 2011. Παρουσιάζοντας την OCTA, η Ευρωπόλ θα διατυπώσει επίσης συμπεράσματα 
και θα κοινοποιήσει κατάλογο με τους τομείς εγκληματικότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα και με τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Μετά τη δημοσίευση αυτή θα ακολουθή-
σουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. 
Ο πλήρης τετραετής κύκλος πολιτικής θα ξεκινήσει το 2013 με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα 
οποία θα βασίζονται στην πρώτη αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα 
(SOCTA) που πρόκειται να καταρτιστεί από την Ευρωπόλ.

Η μόνιμη επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας (COSI) θα διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στον κύκλο πολιτι-
κής. Η επιτροπή αναμένεται να υποστηρίξει το Συμβούλιο κατά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
του καθώς και κατά την έγκριση των πολυετών στρατηγικών σχεδίων και των ετήσιων επιχειρησιακών 
σχεδίων δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αποφασίζονται από το Συμβούλιο. Καθώς η 
Ευρωπόλ συμμετέχει ήδη ενεργά στις εργασίες της επιτροπής, η ειδική εμπειρογνωμοσύνη της μπορεί 
να συμβάλει τα μέγιστα στη διαδικασία διαμόρφωσης των σχετικών πολιτικών.

Έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ 
(te-sat), από το 2007
Το 2010 η Ευρωπόλ εξέδωσε την τέταρτη ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση και τις τάσεις της τρο-
μοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT). Η έκθεση αυτή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με το φαινόμενο της τρομοκρατίας στην ΕΕ υπό το πρίσμα της επιβολής του νόμου.

Η έκθεση TE-SAT αποτελεί μη απόρρητο έγγραφο 
το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχο-
νται από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, καθώς και από 
οργανισμούς-εταίρους όπως η Eurojust.

Από την έκθεση για το 2010 προκύπτει ένας 
συνεχώς μειούμενος αριθμός επιθέσεων στην 
ΕΕ που συνδέονται με την τρομοκρατία, αλλά 
τονίζεται ταυτόχρονα η ανάγκη να διατηρηθεί η 
επαγρύπνηση. Ισλαμιστές τρομοκράτες εντός και 
εκτός της ΕΕ συνέχισαν να στοχεύουν σε τυφλά 
μαζικά χτυπήματα, όπως καταδεικνύεται από την 
απόπειρα νιγηριανού εξτρεμιστή να ανατινάξει 
αμερικανικό αεροσκάφος που πετούσε από το 
Άμστερνταμ στο Ντιτρόιτ στις 25 Δεκεμβρίου 
2009. Μία από τις τάσεις της τρομοκρατίας, όπως 
αποτυπώνεται στην έκθεση TE-SAT 2010, είναι ότι 
οι τρομοκρατικές δραστηριότητες από ισλαμιστές 
διαπράττονται όλο και συχνότερα από αυτοριζο-
σπαστικοποιημένα και συχνά αυτοδίδακτα άτομα, 
τα οποία δρουν με δική τους πρωτοβουλία. Η 
έκθεση ανέφερε επίσης ότι στην ΕΕ παρατηρείται 
αύξηση των εκδηλώσεων της τρομοκρατίας που 
έχει αριστερές και αναρχικές καταβολές.

kg111863_EL_b.indd   16 15/02/12   14:16



17ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ |

Αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα 
(rocta), από το 2008
Η ειδική αυτή αξιολόγηση απειλών μελετά τις τρέχουσες και αναμενόμενες απειλές από το ρωσικό 
οργανωμένο έγκλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για το 2010 συμπεραίνει ότι το 
ρωσικό οργανωμένο έγκλημα διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο σε διάφορες «αγορές εγκλήματος» στην 
ΕΕ. Ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων, όπλα, ναρκωτικά, παράνομη διακίνηση τσιγάρων, απάτη 
και οικονομικό έγκλημα είναι οι κύριες αγορές όπου γίνεται αισθητή η ρωσική παρουσία, τόσο στην ΕΕ 
όσο και πέρα από αυτή. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας συνδράμει σημαντικά το ρωσικό οργανωμένο 
έγκλημα, το οποίο φαίνεται να προτιμά συγκεκριμένα οικονομικά και υπεράκτια κέντρα, καθώς και 
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ και αλλού, με σκοπό τη διευκόλυνση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα 
από τη δυτική Αφρική (octa-wa), 2009
Η συγκεκριμένη έκθεση διαπιστώνει την ολοένα εντεινόμενη απειλή του οργανωμένου εγκλήματος 
που προέρχεται από τη δυτική Αφρική και ιδίως τις επιπτώσεις του στην εσωτερική ασφάλεια της 
ΕΕ. Προσδιορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της απειλής και εξετάζει τρόπους για την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή της. Ταυτόχρονα η έκθεση αξιολογεί τις κύριες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλή-
ματος που συνδέουν τα τεκταινόμενα στη δυτική Αφρική με τις εγκληματικές δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ, ιδίως στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, 
της λαθρομετανάστευσης και της απάτης. Περιγράφονται επίσης οι κύριοι τύποι ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος στη δυτική Αφρική και οι συνδέσεις τους με τη δυναμική του οργανωμένου εγκλήματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προϊόντα στρατηγικής ανάλυσης που περι-
γράφηκαν ανωτέρω (OCTA, ROCTA, OCTA-WA και 
TE-SAT) διασφαλίζουν την παροχή εντονότερης 
υποστήριξης προς τους υπεύθυνους για τη λήψη 

αποφάσεων, μέσω του προσδιορισμού συγκεκρι-

μένων προτεραιοτήτων στον περίπλοκο τομέα του 

οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

Με γνώμονα τις σχετικές πολιτικές κατευθύνσεις, οι 

αξιωματούχοι που επιφορτίζονται με την επιβολή 

του νόμου μπορούν έτσι να προσαρμόζουν την 
επιχειρησιακή δράση τους τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Μπορούν επί-
σης να χρησιμοποιούν υφιστάμενους μηχανισμούς 
περιφερειακής συνεργασίας που έχουν οργανωθεί 
από την Ευρωπόλ, όπως είναι η ειδική ομάδα για το 
οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή της Βαλτικής ή η 
Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης (SECI). Στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, 
η σημασία των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων απει-
λών αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που καθιστά την 

Ευρωπόλ σημαντικό συνεισφέροντα στη διαδικασία 
χάραξης των σχετικών πολιτικών.

Η νεοσυσταθείσα ομάδα σάρωσης, ανάλυσης και 
γνωστοποίησης (SCAN) της Ευρωπόλ θα παρέχει στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές της ΕΕ ένα ακόμη στρατηγικό 
προϊόν: έγκαιρες ειδοποιήσεις σχετικά με νέες απειλές 
από το οργανωμένο έγκλημα. Το 2010 η ομάδα SCAN 
εξέδωσε έξι τέτοιες έγκαιρες ειδοποιήσεις σχετικά 
με το οργανωμένο έγκλημα. Οι εν λόγω αξιολογή-
σεις προέκυψαν μετά τη λήψη προειδοποιήσεων και 
αρχικών εκθέσεων περί απειλών που εστάλησαν από 
τις αρχές της Κροατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
της Δανίας και της Φινλανδίας, καθώς και με βάση 
τις προτεραιότητες της ισπανικής και της βελγικής 
προεδρίας της ΕΕ.

Οι ειδοποιήσεις σχετικά με απειλές από το οργανω-
μένο έγκλημα που εκδόθηκαν από την ομάδα SCAN 
το 2010 αφορούσαν τα ακόλουθα θέματα:

• Επέκταση της Λέσχης Μοτοσικλετιστών «Άγγελοι 
της Κολάσεως» στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η 
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λέσχη Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) έχει 
ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην ανα-
τολική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων ετών οι Άγγελοι της Κολάσεως επιχείρησαν 
και πέτυχαν μια εξαιρετικά ταχεία εξάπλωση σε 
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και κυρίως 
στην Τουρκία και την Αλβανία. Αφού παγίωσαν την 
παρουσία τους στην περιοχή, οι Άγγελοι της Κολά-
σεως ανέπτυξαν στενές σχέσεις με ντόπιες συμμο-
ρίες μοτοσικλετιστών στην Αλβανία, στη Βουλγαρία 
και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, ενώ εδραίωσαν επίσης την παρουσία 
τους στην Τουρκία. Μέλη της HAMC που εδρεύουν 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν τώρα τη δυνα-
τότητα να εμπλακούν στο εμπόριο ναρκωτικών 
κατά μήκος της «βαλκανικής οδού».

τος. Η προθυμία τους να χρησιμοποιούν πυροβόλα 
όπλα σε κατοικημένες περιοχές συνιστά σημαντική 
απειλή τόσο προς τον γενικό πληθυσμό όσο και 
προς το προσωπικό επιβολής του νόμου. Παρότι 
οι περισσότερες ομάδες του οργανωμένου εγκλή-
ματος προτιμούν ελαφρά όπλα χειρός, διαπιστώ-
νεται μια αύξηση στη χρήση βαρέων πυροβόλων, 
όπως τα όπλα εφόδου (π.χ. AK-47s), καθώς και στη 
χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Ενώ η ποσότητα 
των βαρέων πυροβόλων όπλων που διατίθενται 
προς πώληση αυτή τη στιγμή στην ΕΕ φαίνεται να 
ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα ζήτηση, 
προμηθευτές στη νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε αύξηση 
της ζήτησης. Το γεγονός ότι ένα καλάσνικοφ ή 
ένας εκτοξευτής ρουκετών μπορεί να αποκτηθεί 
με 300 έως 700 ευρώ σε ορισμένα σημεία της ΕΕ 
είναι ενδεικτικό της άμεσης διαθεσιμότητάς τους 
για τους εγκληματίες.

• Διαφοροποίηση στη χρήση ελαφρών αεροσκα-
φών για σκοπούς παράνομης διακίνησης. Πέραν 
της χρήσης τους για τη διακίνηση ναρκωτικών 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός αυτής, τα 
ελαφρά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται πλέον 
και για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων όπως η 
λαθρομετανάστευση, η διακίνηση θυμάτων εμπο-
ρίας ανθρώπων, η διακίνηση πυροβόλων όπλων 
και διαμαντιών, καθώς και η μεταφορά ποσοτήτων 
χρήματος σε μετρητά με σκοπό το ξέπλυμά τους. 
Η αυξανόμενη χρήση ελαφρών αεροσκαφών ως 
μέσο παράνομης διακίνησης διευκολύνεται από 
την απουσία παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και από την απουσία κυρώσεων.

• Συστηματική εκμετάλλευση ανηλίκων από μετακι-
νούμενες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην 
ΕΕ. Ο βαθμός της βίας και του εκφοβισμού που χρη-
σιμοποιούν οι ομάδες αυτές ώστε να ελέγχουν και 
να εκμεταλλεύονται ανήλικους, περιλαμβανομένων 
ακραίων μορφών βίας όπως η σεξουαλική κακο-
ποίηση και τα βασανιστήρια, αυξάνεται συνεχώς. 
Παρότι η ακριβής έκταση της απειλής παραμένει 
άγνωστη, καταγράφονται πολλές περιπτώσεις ανη-
λίκων που πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευσή τους. Οι 
εν λόγω ομάδες συνεργάζονται με άλλες, ιδίως με 
μεσάζοντες σε βασικές περιοχές «τροφοδότησης», 
ώστε να διασφαλίζουν συνεχή ροή θυμάτων, ενώ 
περιορίζουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους από 
αρχές επιβολής του νόμου μετακινώντας συχνά 
τους ανηλίκους μεταξύ διαφόρων ομάδων.

• Συμμορίες του δρόμου που εμπλέκονται σε δρα-
στηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος στην 
ΕΕ. Η ολοένα εντονότερη διεθνής διάσταση ορι-
σμένων συμμοριών του δρόμου συνιστά μία ακόμα 
διασυνοριακή απειλή. Ειδικότερα, ομάδες όπως οι 
Latin Kings (στη νότια Ευρώπη) και οι Black Cobra 
(στον ευρωπαϊκό Βορρά) έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στο οργανωμένο έγκλημα ως «υψη-
λού επιπέδου» συμμορίες του δρόμου. Επιπλέον, 
άλλες συμμορίες, χαμηλότερου επιπέδου, φαίνε-
ται ότι διατηρούν επίσης δεσμούς με ομάδες του 
οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιού-
νται στην ΕΕ.

• Παράνομη διακίνηση και εσωτερική κυκλοφορία 
βαρέων πυροβόλων όπλων στην ΕΕ. Η συγκεκρι-
μένη ειδοποίηση απειλής αποκάλυψε σε ποιον 
βαθμό αυξάνεται η κατοχή βαρέων πυροβόλων 
όπλων από ομάδες του οργανωμένου εγκλήμα-
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Ο αγώνας της Ευρωπόλ κατά του λαθρεμπορίου τσιγάρων
Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου στην πρόληψη και καταπολέμηση των δραστη-
ριοτήτων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες συμμετέχουν στην παράνομη παραγωγή 
και διακίνηση τσιγάρων και προϊόντων καπνού. Το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού στοιχίζει στην ΕΕ 
περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος υπό μορφή διαφυγόντων κερδών.
Τα παράνομα και λαθραίως διακινούμενα προϊόντα καπνού πωλούνται σε υπαίθριες αγορές, οι δε πελά-
τες δεν γνωρίζουν συχνά ότι αγοράζουν παράνομα προϊόντα. Τα χρήματα που πληρώνουν πηγαίνουν 
κατευθείαν σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες τα χρησιμοποιούν για τη χρηματοδότηση άλλων 
σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.
Για την εξασφάλιση μεγαλύτερων κερδών, τα παράνομα προϊόντα καπνού παράγονται με φθηνά υλικά 
και μεθόδους που ελάχιστα λαμβάνουν υπόψη την υγεία των καταναλωτών και τους σχετικούς ελέγχους 
ποιότητας. Τα τσιγάρα αυτά καταλήγουν να πωλούνται στους καπνιστές αντί των γνήσιων προϊόντων 
που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Από έρευνες που έχουν γίνει σε κατασχεθείσες 
ποσότητες λαθραίων τσιγάρων προέκυψε ότι αυτά περιέχουν ακάρεα, αβγά εντόμων, μύκητες, ακόμη 
και ανθρώπινα περιττώματα.

Επιχείρηση Forecourt
Όπως προέκυψε από την εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών, 
ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούσε οδηγούς, οι 
οποίοι εργάζονταν για νόμιμη μεταφορική εταιρεία, προκειμένου να 
εισάγει λαθραία προϊόντα καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οδηγοί 
σταματούσαν στο Λουξεμβούργο, καθ’ οδόν προς το Ηνωμένο Βασί-
λειο, για να φορτώσουν καπνό για χειροποίητα (στριφτά) τσιγάρα. 
Χρησιμοποιούσαν το προκάλυμμα των οχημάτων της εταιρείας τους 
και συχνά ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη διευκόλυνση των 
εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων.
Η Ευρωπόλ ανέλυσε βασικά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή της, 
τα οποία κατέδειξαν τις μεθόδους λειτουργίας της εγκληματικής 
οργάνωσης και βοήθησαν στον εντοπισμό της προέλευσης του 
καπνού, καθώς και των εμπλεκόμενων προσώπων και οχημάτων.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με δύο συλλήψεις και με την κατάσχεση 
σχεδόν δύο τόνων καπνού για στριφτά τσιγάρα από τις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Απετράπη έτσι η απώλεια δασμών και φόρων 
ύψους 277 000 ευρώ.

EuVID
Το EuVID είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο επιβολής του νόμου το 
οποίο διευκολύνει την αναγνώριση οχημάτων και εγγράφων οχη-
μάτων. Στο EuVID συμμετέχουν η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Ιταλία, η Σουηδία και η Ευρωπόλ.

Το EuVID περιέχει επί του παρόντος πληροφορίες σχετικά με 83 
διαφορετικές μάρκες και τύπους οχημάτων, πληροφορίες σχετικά 
με τα γνήσια έγγραφα οχημάτων από 55 χώρες, έναν κατάλογο κλει-
διών οχημάτων και οδηγίες σχετικά με τη διερεύνηση αξιόποινων 
πράξεων που αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα. Το EuVID διατίθεται 
προς χρήση σε κοινές επιχειρήσεις και ως βάση για την εκπαίδευση 
στην αναγνώριση οχημάτων.
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2.5.3. Κατάρτιση στην ανάλυση

Η Ευρωπόλ προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα κατάρ-
τισης στην ανάλυση, διάρκειας δύο εβδομάδων, το 
οποίο ονομάζεται «Κατάρτιση στην επιχειρησιακή 
ολοκληρωμένη ανάλυση». Για να ανταποκριθεί στα 
ολοένα αυξανόμενα αιτήματα εκ μέρους των κρα-
τών μελών, η ομάδα κατάρτισης στην ανάλυση 
ανέπτυξε δύο ξεχωριστά είδη κατάρτισης —ένα για 
τους αναλυτές και τους ειδικούς που εργάζονται στην 
Ευρωπόλ και ένα που αποβλέπει στην «κατάρτιση 
του εκπαιδευτή». Το τελευταίο σχεδιάστηκε ειδικά 
για πιθανούς εκπαιδευτές στα κράτη μέλη, ώστε να 
καλύπτονται οι βασικές συνιστώσες του κύκλου των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και να δίνεται η δυνα-
τότητα εστίασης στην ανάλυση.

Η Ευρωπόλ έχει ήδη προσφέρει πέντε προγράμματα 
κατάρτισης σε συνολικά 58 εκπαιδευόμενους από 
28 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε 
εκπαιδευόμενους από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Πολλά κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει το 
υλικό, τις μεθόδους και τις ασκήσεις που περιλαμβά-
νονται στην κατάρτιση από την Ευρωπόλ προκειμένου 
να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα κατάρτισης 
στην επιχειρησιακή ανάλυση. Κατά τη διάρκεια του 
2010 τα προγράμματα κατάρτισης, τόσο στη χρηματο-
οικονομική ανάλυση όσο και στη στρατηγική ανάλυση, 
επανασχεδιάστηκαν για το επιχειρησιακό προσωπικό 
της Ευρωπόλ. Τα διάρκειας δύο εβδομάδων προγράμ-
ματα θα προσφερθούν και στους αναλυτές των κρα-
τών μελών κατά τη διάρκεια του 2011.

2.6. Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης 
της ΕΕ στον τομέα 
της επιβολής του νόμου

Θέλοντας να ενισχύσει τη θέση της ως πλατφόρμας 
για εξειδικευμένους τομείς και να διευκολύνει την 
ανταλλαγή γνώσης και την επικοινωνία μεταξύ διαφο-
ρετικών κοινοτήτων εμπειρογνωμόνων, η Ευρωπόλ 
έχει αναπτύξει την πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπόλ. Το όραμα σχετικά με την πλατφόρμα 
αυτή είναι να αποτελέσει ένα ασφαλές περιβάλλον για 
ειδικούς από διάφορα πεδία του τομέα της επιβολής 
του νόμου το οποίο θα παρέχει στους χρήστες του 
τη δυνατότητα να μοιραστούν —με τις αντίστοιχες 
κοινότητές τους— γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την 
εγκληματικότητα. Η πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπόλ είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου 
από τον Νοέμβριο του 2010. Θεσπίστηκε όχι μόνο για 
τη δημοσίευση εγγράφων αλλά και ως μέσο ενθάρ-
ρυνσης της επιγραμμικής συνεργασίας των εξουσι-
οδοτημένων χρηστών μέσω μιας σειράς εργαλείων 
συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια του 2010 η Ευρωπόλ προετοίμασε 
μια σειρά νέων πλατφορμών που απευθύνονται σε 
εμπειρογνώμονες και αφορούν το 2011, οι οποίες θα 
αφορούν κυρίως τα ακόλουθα θέματα:

• σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών,

• διασυνοριακή παρακολούθηση και ελεγχόμενες 
παραδόσεις,

• ηλεκτρονικό έγκλημα (I-FOREX),

• διερεύνηση ανθρωποκτονιών,

• απαγωγές, ομηρίες και εκβιασμοί,

• παραχάραξη νομισμάτων και απάτη με κάρτες πλη-
ρωμών (PaySafe),

• προστασία μαρτύρων.

Έχει επίσης δρομολογηθεί η μετακίνηση της πλατ-
φόρμας επικοινωνίας Atlas στην πλατφόρμα εμπει-
ρογνωμόνων της Ευρωπόλ για τις μονάδες ειδικών 
επιχειρήσεων και αντιτρομοκρατίας.

2.6.1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλευτικών 
Ομάδων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλευτικών Ομάδων 
(EuNAT) συγκροτείται από συμβουλευτικές ομάδες 
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και μονάδες διαχείρισης κρίσεων, οι οποίες υπάγονται 
σε οργανισμούς επιβολής του νόμου και παρέχουν 
συμβουλές στρατηγικού ή/και τακτικού χαρακτήρα, 
καθώς και συντονισμό και υποστήριξη σε έρευνες 
που αφορούν περιπτώσεις απαγωγών, ομηρίας και 
εκβιασμών.

Το EuNAT συνδέει σε μόνιμη βάση τις συμβουλευτικές 
ομάδες με την Ευρωπόλ, με σκοπό τη διευκόλυνση 
της άμεσης διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώ-
πιση κινδύνων από απειλές κατά της ζωής. Το δίκτυο 
μοιράζεται ορθές πρακτικές και αναπτύσσει πρότυπα 
στον συγκεκριμένο τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

2.6.2. Αντιμετώπιση των πληροφοριοδοτών

Ο πληροφοριοδότης αποτελεί μια εξαιρετικά σημα-
ντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων της αστυνομίας. 
Η ανάμειξη ενός πληροφοριοδότη σε πρώιμο στάδιο 
της διαδικασίας συλλογής στοιχείων που αφορούν 
εγκληματικές πράξεις αυξάνει σημαντικά τις πιθανό-
τητες επιτυχούς έκβασης των ερευνών. Η ποιότητα 
των στοιχείων που συγκεντρώνονται αποτελεί άμεση 
συνάρτηση της ποιότητας του πληροφοριοδότη.

Το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα δεν περιορίζεται στα 
εθνικά σύνορα των κρατών, οπότε οι πληροφοριοδότες 
δύνανται να παρέχουν στοιχεία προς υποστήριξη της 
επιβολής του νόμου σε περισσότερες της μιας χώρες.

Το νομικό καθεστώς που διέπει τη χρησιμοποίηση 
υπηρεσιών πληροφοριοδοτών τα κράτη μέλη της ΕΕ 
δεν διακρίνεται για την ομοιομορφία του, παρότι η 
συνεργασία μαζί τους συνιστά κοινή και διαδεδομένη 
πρακτική.

2.6.3. Διασυνοριακή παρακολούθηση 
και ελεγχόμενες παραδόσεις

Η χρήση μεθόδων μυστικής παρακολούθησης συνιστά 
ένα από τα βασικά σύγχρονα εργαλεία έρευνας για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών αποφασιστικής σημασίας 

σχετικά με εγκληματικές οργανώσεις. Ωστόσο, λόγω 
του διακρατικού χαρακτήρα των σύγχρονων ομάδων 
του οργανωμένου εγκλήματος, οι αρχές επιβολής του 
νόμου βρίσκονται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπες με 
περιπτώσεις διασυνοριακής παρατήρησης και παρα-
κολούθησης που εγείρουν ζητήματα τόσο σε νομικό 
όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η Ευρωπόλ είναι μέλος της ομάδας εργασίας για τη 
διασυνοριακή παρακολούθηση, σκοπός της οποίας 
είναι να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και να απο-
τελέσει πλατφόρμα ανάπτυξης ασφαλών και αποτε-
λεσματικών τεχνικών παρακολούθησης για σκοπούς 
επιβολής του νόμου.

Ένα ακόμη εργαλείο έρευνας παρέχεται μέσω της 
ανάπτυξης και συστηματικής επιχειρησιακής εφαρ-
μογής των μεθόδων μυστικής παρακολούθησης σε 
συνδυασμό με τις ελεγχόμενες παραδόσεις. Μια 
συλλογή της νομοθεσίας των επιμέρους κρατών 
μελών σχετικά με τις ελεγχόμενες παραδόσεις είναι 
διαθέσιμη υπό μορφή CD-ROM για την ενημέρωση 
των εμπειρογνωμόνων σχετικά με προβλήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της διασυνο-
ριακής συνεργασίας.

2.6.4. Προστασία μαρτύρων

Η προστασία μαρτύρων αποτελεί μια από τις θεμε-
λιώδεις παραμέτρους του αγώνα κατά του οργα-
νωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, το δε 
δίκτυο προστασίας μαρτύρων της Ευρωπόλ είναι το 
μεγαλύτερο παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες προστασίας 
μαρτύρων της Ευρωπόλ περιλαμβάνουν:

• εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών προγραμμάτων,

• ανάπτυξη νέων μονάδων και προγραμμάτων προ-
στασίας μαρτύρων,

• τυποποίηση διαδικασιών, όπως η μετεγκατάσταση 
μαρτύρων, και

• εκπαίδευση των υπευθύνων προστασίας μαρτύ-
ρων.

Πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προστασία μαρτύρων

Το συγκεκριμένο σχέδιο Ηνωμένου Βασιλείου–Ευρωπόλ παρέχει, για πρώτη φορά, τυποποιημένο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα για την προστασία μαρτύρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το διάρκειας δύο εβδομάδων 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2011.
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2.6.5. Ομάδα εργασίας της Ευρωπόλ 
για τις ανθρωποκτονίες

Το 2009 το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε τη θέσπιση 
από την Ευρωπόλ ενός εστιακού σημείου για ζητή-
ματα ανθρωποκτονιών. Η πρόταση αυτή συγκέ-
ντρωσε την υποστήριξη των επικεφαλής των εθνικών 
μονάδων της Ευρωπόλ το 2010. Η συγκεκριμένη 
ομάδα εργασίας θα αποτελεί την αδιαμφισβήτητη 
αρχή σε στρατηγικά ζητήματα περί ανθρωποκτονιών 
και θα βασίζεται στην εκτεταμένη συμμετοχή επαγ-
γελματιών του τομέα μέσω της χρήσης συνδεδεμέ-

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ανά-
πτυξης μιας τεχνικής λύσης για την υποστήριξη ηλε-
κτρονικών δικτύων που αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και στην επι-
κοινωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων.

2.7. Προστασία δεδομένων

Η Ευρωπόλ εφαρμόζει ένα από τα πιο αυστηρά 
καθεστώτα προστασίας δεδομένων στον τομέα της 
επιβολής του νόμου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδο-
μένων της Ευρωπόλ (ΥΠΔ) διασφαλίζει τη συμμόρ-
φωση προς τις διατάξεις του πλαισίου προστασίας 
δεδομένων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας 
των δεδομένων που αφορούν το προσωπικό της 
Ευρωπόλ. Το βασικό καθήκον της μονάδας είναι η 
θέσπιση ενός προσαρμοσμένου πλαισίου πολιτικής, 
το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρησι-
ακών μονάδων και, ταυτόχρονα, θα προστατεύει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδο-
μένων σε κάθε τομέα της προστασίας δεδομένων.

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων ελέγχου ορίζεται 
πλέον μέσω της πολιτικής της Ευρωπόλ σχετικά με 
τους ελέγχους περί προστασίας δεδομένων. Επι-
πλέον, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο ΥΠΔ έχει εκπο-
νήσει έγγραφο με θέμα «Πολιτική σχετικά με τους 
ελέγχους επί της ανάκτησης δεδομένων», το οποίο 
ορίζει λεπτομέρειες σχετικά με τους μηχανισμούς 
ελέγχου που εφαρμόζονται με σκοπό τη διασφάλιση 
της νομιμότητας σε περιπτώσεις ανάκτησης δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα από τα συστήματα της 
Ευρωπόλ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της απόφα-
σης του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπόλ, καθώς 
και στην απόφαση εφαρμογής της εκ μέρους του διοι-
κητικού συμβουλίου, η συγκεκριμένη πολιτική ορίζει 
τις ακριβείς απαιτήσεις για τα ημερολόγια ελέγχων 
και την τήρηση διαδρομών ελέγχων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από την Ευρωπόλ συνάδει με τις απαιτήσεις ασφα-
λείας που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα σύμφωνα 
με τους νέους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Για τα δεδομένα που αφορούν το προσωπικό, ο ΥΠΔ 
επικεντρώνεται στις μεθόδους επεξεργασίας για το 
προσωπικό και σε ζητήματα ασφάλειας. Υποστηρίζει 
τις μονάδες της Ευρωπόλ κατά τη σύνταξη ειδοποι-
ήσεων που αφορούν στην προστασία δεδομένων.

νου δικτύου ευρωπαίων αρμοδίων για τη διερεύνηση 
ανθρωποκτονιών.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της πρότασης αφο-
ρούσε τη θέσπιση ενός κεντρικού αποθετηρίου για 
τη φύλαξη δεδομένων σχετικών με συγκεκριμένα 
ζητήματα που αφορούν ανθρωποκτονίες. Αυτό θα 
εστιάζει κυρίως σε:

• κατά συρροή δολοφόνους,

• ανθρωποκτονίες που σχετίζονται με το οργανω-
μένο έγκλημα,

• ειδικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε περιπτώ-
σεις όπως εγκλήματα τιμής ή επιθέσεις σε σχολεία 
και

• νέες τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο και νέες τεχνι-
κές έρευνας.

©
 Fotolia
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Μέθοδοι επεξεργασίας που ενδέχεται να εγκυμονούν 
ειδικούς κινδύνους όσον αφορά τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων 
υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο από την Κοινή 
Εποπτική Αρχή (ΚΕΑ). Το 2010, ο ΥΠΔ υπέβαλλε στην 
ΚΕΑ αρκετές κοινοποιήσεις προς γνωμοδότηση. Στο 
τέλος του έτους, η ΚΕΑ εξέδωσε γνωμοδοτήσεις επί 
των ακόλουθων κοινοποιήσεων «για προκαταρκτικό 
έλεγχο»:

• ανάπτυξη του προσωπικού και διαδικασία αναθε-
ώρησης, και 

• διαδικασία πρόσληψης και επιλογής.

Όπως προβλέπεται από την απόφαση του Συμβου-
λίου σχετικά με την Ευρωπόλ, ο υπεύθυνος προστα-
σίας δεδομένων θα καταρτίσει λεπτομερή έκθεση 
πεπραγμένων για το 2010.

©
 Fotolia
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3. Επιχειρησιακές δραστηριότητες 
της Ευρωπόλ

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπόλ είναι να 
παρέχει στις ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου 
επιχειρησιακή υποστήριξη σε εικοσιτετράωρη βάση. 
Η υποστήριξη αυτή παρέχεται σε συγκεκριμένα πεδία 
αλλά και σε οριζόντιες υποθέσεις που αφορούν διά-
φορους τομείς εγκληματικότητας.

Η επιχειρησιακή υποστήριξη μπορεί επίσης να επε-
κτείνεται στα κράτη μέλη μέσω της αποστολής του 
κινητού γραφείου της Ευρωπόλ, με ειδικούς αναλυτές 
και εμπειρογνώμονες, ώστε να παρέχεται επιτόπια 
συνδρομή προς τα κράτη μέλη.

Κινητό γραφείο: μια ζωντανή σύνδεση με τις κεντρικές βάσεις 
δεδομένων και τις πλατφόρμες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπόλ
Η Ευρωπόλ επέλεξε τη λύση της δημιουργίας ενός ισχυρού κινητού γραφείου που παρέχει στους αξι-
ωματούχους της πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών και ανάλυσης 
από οποιοδήποτε απόμακρο σημείο με την εφαρμογή των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας. Το 
2010 η Ευρωπόλ προχώρησε σε ευρύτατες βελτιώσεις του εν λόγω κινητού γραφείου, διασφαλίζοντας 
πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟ 2010

Πηγή: Έρευνα χρηστών της Ευρωπόλ για το 2010.
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2 3 4

(2) Για παράδειγμα, τεχνικές έρευνες για τα εκτυπωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς παραχάραξης (71 αιτήματα).

(3) Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2010 ήταν 106 349 ευρώ. Δεσμεύτηκε επιπλέον ποσό ύψους 102 650 ευρώ, με αποτέλεσμα το 

ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων να φτάσει στο 100 % (209 000 ευρώ).

(4) 157 414 ευρώ.

Το 2010 η Ευρωπόλ διέθεσε 200 000 ευρώ για την 
οικονομική υποστήριξη επιχειρησιακών συνεδριά-
σεων. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο κατέστησε 
δυνατή την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των 

αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ και, εφό-
σον συνέτρεχε περίπτωση, και αντιπροσώπων τρίτων 
χωρών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχεδόν 70 
επιχειρήσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

Είδος επιχειρησιακής υποστήριξης Αριθμός υποθέσεων

Εγκληματολογική/τεχνική υποστήριξη (2) 125

Επιχειρησιακή υποστήριξη 78

Οικονομική υποστήριξη για επιχειρησιακές συνεδριάσεις 60 (3)

Επιχειρησιακή υποστήριξη για έρευνες (παραχάραξη ευρώ) 35 (4)

Φιλοξενία επιχειρησιακών συνεδριάσεων 33

Κινητό γραφείο (επιτόπια ανάλυση) 31

Συντονισμός 23

Πηγή: Έρευνα χρηστών της Ευρωπόλ για το 2010.

2 3 4

Σχόλια εμπειρογνωμόνων και ερευνητών από ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου

«Δεν μπορώ να βρω κανένα ψεγάδι στο έργο 
που μας προσέφερε η Ευρωπόλ κατά τη διάρ-
κεια της έρευνάς μας. Οι εκθέσεις είχαν τη σωστή 
διάρθρωση και ήταν γραμμένες σε κατάλληλη 
γλώσσα και με εξαιρετικό περιεχόμενο, σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να σκεφτούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε μέρος του υλικού ως αποδεικτικά 
στοιχεία.» (Ερευνητής, Ηνωμένο Βασίλειο)

«… η Ευρωπόλ αποτελεί την ιδανική πλατ-
φόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των 
27 κρατών μελών.» (Εμπειρογνώμονας, Βέλγιο)

«Στις συγκεκριμένες έρευνες, η Ευρωπόλ απέ-
δειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιαίτερα 
σημαντική «πύλη» πληροφοριών για διάφο-
ρες χώρες. Η επικοινωνία ήταν πολύ αποτελε-
σματική. Η δε ανάλυση που μας παρείχε ήταν 
πολύ κατατοπιστική.» (Ερευνητής, Αυστρία)

«Επρόκειτο για περίπλοκη έρευνα με συνδέ-
σεις σε διάφορες χώρες και μεγάλο αριθμό 
υπόπτων. Οι αναλυτές του ΑΔΕΑ Sustrans χρει-
άστηκε να αφιερώσουν πολύ χρόνο και ενέρ-
γεια στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο με λίαν 
επιτυχή έκβαση. Τους αξίζει μέγιστος έπαινος 
για τη συνδρομή που παρείχαν στα κράτη μέλη 
στη συγκεκριμένη υπόθεση.» 

(Εμπειρογνώμονας, Ιρλανδία)

«Ταχεία διεθνής ανταλλαγή και εντοπισμός 
συνδέσεων μεταξύ διαφόρων διεθνών ερευ-
νών.» (Ερευνητής, Βέλγιο)

«Το έργο του ΑΔΕΑ ήταν πολύ σημαντικό και 
προσέφερε προστιθέμενη αξία στην έρευνα.» 

(Ερευνητής, Γαλλία)
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Επιχείρηση Athena II
Δύο αξιωματικοί της Ευρωπόλ και το κινητό γραφείο συνέδραμαν τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της 
Ισπανίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Athena II τον Απρίλιο του 2010.

Η επιχείρηση Athena II ήταν μια κοινή τελωνειακή επιχείρηση κατά της διασυνοριακής μεταφοράς χρη-
μάτων σε μετρητά και άλλων νομισματικών μέσων που χρησιμοποιούνταν από εγκληματικές οργανώσεις 
για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους και για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τελωνειακές διοικήσεις από 19 χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ (Αλγερία, 
Μαρόκο, Νορβηγία, Τυνησία και ΗΠΑ), καθώς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπόλ, η Ιντερπόλ 
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων.

Η επιχείρηση κατέληξε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

• έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων (αναφορές σχετικά με ανθρώπους που δήλωναν ότι ταξίδευαν 
με περισσότερα από 10 000 ευρώ, καθώς και ειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες μεταφορές μετρητών)·

• έκδοση μηνυμάτων κατάσχεσης (που χρησιμοποιήθηκαν για την αναφορά εντοπισμών και κατασχέ-
σεων μετρητών ή άλλων νομισματικών μέσων άνω των 10 000 ευρώ)·

• κατασχέσεις μετρητών ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και ειδοποιήσεις σχετικά με μετρητά που 
ανέρχονταν συνολικά σε 26,5 εκατομμύρια ευρώ·

• ενασχόληση της Ευρωπόλ με 110 προειδοποιητικά μηνύματα και 128 μηνύματα κατάσχεσης και 
διενέργεια αναζητήσεων στα συστήματα της Ευρωπόλ που κατέληξαν σε διάφορους συνδέσμους·

• τέσσερις σύνδεσμοι που προέκυψαν από την Ευρωπόλ και καταδείκνυαν τη διακίνηση τεραστίων 
ποσοτήτων μετρητών μεταξύ δύο χωρών της ΕΕ.

3.1. Τρομοκρατία
Σχεδόν 10 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-
βρίου στη Νέα Υόρκη, η τρομοκρατία εξακολουθεί 
να συνιστά σοβαρή απειλή για τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Αλ 
Κάιντα και άλλες, εξακολουθούν να αναπτύσσουν 
δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιπτώσεις στις 
ζωές των πολιτών της. Κατά συνέπεια, ο αγώνας κατά 
του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας εξακολουθεί 
να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ και την 
Ευρωπόλ.

Η Ευρωπόλ συνδράμει τα κράτη μέλη στη διενέργεια 
επιτυχών ερευνών στον συγκεκριμένο τομέα παρέ-
χοντας τους τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:

• ανάλυση και προϊόντα ανάλυσης, όπως εκθέσεις 
αξιολογήσεις απειλών και κενά πληροφόρησης για 
τη διενέργεια υπό εξέλιξη διεθνών ερευνών·

• ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση στις 
βάσεις δεδομένων, στα συστήματα ανταλλαγής και 
σε άλλες εξειδικευμένες πλατφόρμες της Ευρωπόλ·

• εμπειρογνωμοσύνη μέσω του κινητού γραφείου 
της Ευρωπόλ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επι-
τόπιας συνδρομής·

• άλλα προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 
όπως το Modus Operandi Monitor, το Δίκτυο Πρώ-
της Απόκρισης, το ευρωπαϊκό δίκτυο εξουδετέρω-
σης εκρηκτικών μηχανισμών, η ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων εκρηκτικών μηχανισμών της ΕΕ και άλλα·

• δημοσίευση από την Ευρωπόλ της ετήσιας έκθεσής 
της για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρα-
τίας στην ΕΕ (TE-SAT), η οποία καταγράφει βασικά 
στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τρομοκρατικές 
επιθέσεις και συλλήψεις στην ΕΕ, περιλαμβανομέ-
νων των νέων τάσεων.

3.1.1. Modus Operandi Monitor

Το Modus Operandi Monitor είναι ένα μέσο που 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μοντέλου συνολικής 
δραστηριότητας, το οποίο αξιολογεί αδιαλείπτως τρο-
μοκρατικά γεγονότα ή/και έρευνες που επηρεάζουν 
την κατάσταση ασφάλειας στην ΕΕ, επικεντρώνεται δε 
σε συγκεκριμένες πτυχές του τρόπου δράσης των τρο-
μοκρατών. Πρόσθετη αξία προκύπτει από το γεγονός 
ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης συνδέ-
ονται με άλλα προϊόντα εμπιστευτικών πληροφοριών 
της Ευρωπόλ και στοχεύουν στην παροχή, σε πραγ-
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Επιχείρηση UK Greater Manchester Police
Το 2010 η Ευρωπόλ συνέδραμε την αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας της μείζονος περιοχής 
Μάντσεστερ στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Ο βασικός ύποπτος καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες 
δυνάμει του άρθρου 58 του νόμου περί τρομοκρατίας, το οποίο αφορά την κατοχή υλικού για τρομο-
κρατικούς σκοπούς.
Η Ευρωπόλ διενήργησε έρευνα επί 6 000 ηλεκτρονικών εγγράφων που της διαβίβασε η αστυνομία της 
μείζονος περιοχής Μάντσεστερ, γραμμένων κυρίως στα αραβικά, προκειμένου να εντοπίσει εκείνα που θα 
μπορούσαν να συνιστούν απειλή για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά την πρώτη αξιολόγηση 
των περιεχομένων από την ομάδα Check the Web, ακολούθησαν περισσότερο στοχευμένες αναλύσεις 
ειδικών ομάδων εγγράφων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από την αστυνομία της μείζονος 
περιοχής Μάντσεστερ. Τα εργαλεία πληροφορικής για εγκληματολογικούς σκοπούς που εφαρμόστηκαν 
στα ψηφιακά μέσα κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των συναφών φακέλων. Διασταυρούμενοι έλεγχοι 
ηλεκτρονικών αρχείων με τα συστήματα της Ευρωπόλ κατέδειξαν επίσης την παρουσία τρομοκρατικού 
υλικού που είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστήριο.
Το έργο της Ευρωπόλ οδήγησε στον εντοπισμό ενός εξτρεμιστή ιεροκήρυκα, ο οποίος παρουσίαζε ενδι-
αφέρον και για άλλες έρευνες στην ΕΕ. Η ομάδα Check the Web χρησιμοποίησε το υλικό που υπέβαλε 
η αστυνομία του ευρύτερου Μάντσεστερ προκειμένου να αναλύσει και να αξιολογήσει την ιδεολογία 
που πρέσβευε ο συγκεκριμένος ύποπτος. Η έκθεση που συντάχθηκε από την ομάδα Check the Web 
της Ευρωπόλ και μια αξιολόγηση απειλής του εν λόγω προσώπου και των οπαδών του στην Ευρώπη 
συνέβαλαν περαιτέρω στις υπό εξέλιξη έρευνες σε διάφορα κράτη μέλη.

ματικό χρόνο, εμπειρογνωμοσύνης και στοιχείων στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών.

3.1.2. Δίκτυο Πρώτης Απόκρισης

Το Δίκτυο Πρώτης Απόκρισης είναι ένα εργαλείο που 
έχει αναπτύξει η Ευρωπόλ και το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα σε οργανισμούς επιβολής του νόμου να απο-
κρίνονται εγκαίρως σε τρομοκρατικές επιθέσεις που 
πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Το Δίκτυο περι-
λαμβάνει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας από την Ευρωπόλ 
και από τα κράτη μέλη, η οποία μπορεί να κινητοποι-
είται άμεσα προκειμένου να παρέχει συνδρομή στα 
πληγέντα κράτη μέλη στο σύνολο των επιχειρησια-
κών και τεχνικών ζητημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί το επιχειρησιακό 
κέντρο της Ευρωπόλ ώστε να διασφαλίζεται η απο-
τελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με όλους του 
εμπλεκόμενους. Πέραν της υποστήριξης που δύναται 
να παρέχει σε καταστάσεις κρίσης, το Δίκτυο Πρώτης 
Απόκρισης διασφαλίζει επίσης την παροχή στρατη-
γικών συμβουλών σε υψηλού επιπέδου εμπειρογνώ-
μονες σε θέματα τρομοκρατίας, οι οποίες μπορούν 
να προσαρμόζονται στον υπό εξέλιξη τρόπο δράσης 
των τρομοκρατών κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης.
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3.1.3. Ευρωπαϊκό δίκτυο εξουδετέρωσης 
εκρηκτικών μηχανισμών

Το ευρωπαϊκό δίκτυο εξουδετέρωσης εκρηκτικών 
μηχανισμών επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εξουδετέρωση 
εκρηκτικών μηχανισμών. Τα δίκτυο συμβάλλει στον 
εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και διοργανώνει 
προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη 
μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Επιπλέον, ενημερώνει 
τις μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών 
σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο 
δράσης τους. Είναι ανοιχτό στη συνεργασία με κάθε 
αστυνομική, κρατική ή στρατιωτική μονάδα που 
ασχολείται με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το 
δίκτυο διοργανώνει επίσης συνεδρίες κατάρτισης, 
καθώς και σειρά άλλων δραστηριοτήτων.

3.1.4. Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
εκρηκτικών μηχανισμών

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων εκρηκτικών μηχα-
νισμών (EBDS) αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής 
έγκαιρων και συναφών πληροφοριών και στοιχείων 
σχετικά με εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς και εμπρη-
στικούς μηχανισμούς, χημικά, βιολογικά, ραδιολο-
γικά και πυρηνικά υλικά (ΧΒΡΠ). Η ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων εκρηκτικών μηχανισμών περιλαμβάνει 
επίσης βάσεις δεδομένων σχετικών με περιστατικά 
που αφορούν εκρηκτικές ύλες και υλικά ΧΒΡΠ, καθώς 
και βιβλιοθήκες και φόρουμ ειδικών.

Η βάση δεδομένων EBDS ξεκίνησε με επιτυχία τον 
Οκτώβριο του 2010 μετά την ολοκλήρωση ενός διε-
τούς εντατικού σχεδίου, σκοπός του οποίου ήταν να 
εναρμονιστεί και να οργανωθεί κεντρικά η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κέντρων δεδομένων για 
τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Το εν λόγω σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.1.5. Πειρατεία στη θάλασσα

Από τις αρχές του 2010, τα θέματα που αφορούν 
την πειρατεία στη θάλασσα εντάχθηκαν στο πλαίσιο 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Ευρωπόλ. Από 
τη στιγμή που η πειρατεία κατέστη βασικό ζήτημα, το 
σχετικό κόστος για τη ναυτιλία έχει εκτιναχθεί στα ύψη 

λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών χρεώσεων, του 
κόστους της ασφάλειας και των αυξημένων λειτουρ-
γικών δαπανών που προκύπτουν από τις μακρύτερες 
εναλλακτικές διαδρομές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, η πειρατεία συνδέεται ενδεχομένως στενά 
με άλλα εγκληματικά φαινόμενα, όπως η παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών. Η 
Ευρωπόλ, σε στενή συνεργασία με την Ιντερπόλ 
και με την υποστήριξη 10 κρατών μελών της ΕΕ και 
της Eurojust, ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με 
εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το 
φαινόμενο της πειρατείας στη θάλασσα. Η δράση της 
Ευρωπόλ στο συγκεκριμένο πεδίο επικεντρώνεται 
στον εντοπισμό των βασικών δραστών, της υλικοτε-
χνικής υποδομής και των χρηματοπιστωτικών ροών 
που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τον Νοέμβριο του 2010, το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ ενέκρινε ομοφώνως ψήφισμα με το οποίο 
καλούσε και τις 192 χώρες μέλη του Οργανισμού να 
συνεργαστούν με την Ευρωπόλ και την Ιντερπόλ για 
την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που 
δραστηριοποιούνται σε πράξεις πειρατείας στα ανοι-
χτά της Σομαλίας. Η ενέργεια αυτή του Συμβουλίου 
Ασφαλείας αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου, 
καθώς οι διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου συνι-
στούν τον κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ των συλλήψεων 
που γίνονται μέσω στρατιωτικών επεμβάσεων και 
των ερευνών και της δίωξης των πειρατών και των 
συνεργαζόμενων με αυτούς εγκληματικών δικτύων.

3.1.6. Βάση δεδομένων για την τρομοκρατία

Η Ευρωπόλ προετοιμάζεται για τη δημιουργία μιας 
κοινής βάσης δεδομένων για την τρομοκρατία, με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων αντίδρασης 
της ΕΕ στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ο στόχος αυτός 
θα επιτευχθεί μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης του 
ορισμού της τρομοκρατίας από την ΕΕ, της ευελιξίας 
και της ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες των 
κρατών μελών και των τρίτων μερών και της εστίασης 
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Σε γενικές γραμμές, 
η προσέγγιση αυτή γίνεται αισθητή στις βελτιώσεις 
της καθημερινής διαχείρισης, στις οποίες συγκατα-
λέγονται και πρόσφατα επιστημονικά επιτεύγματα 
που αφορούν μεθόδους εγκληματολογικής ανάλυσης 
και ανάλυσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA.
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(5) Απόφαση αριθ. 2010/412/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(TFTP), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010 (5), το νευραλγικής σημασίας έργο της επαλή-
θευσης των αιτημάτων των ΗΠΑ προς καθορισμένους παρόχους μηνυμάτων χρηματοοικονομικού 
χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατέθηκε στην Ευρωπόλ. Πέραν του ελεγκτικού αυτού 
ρόλου, η Ευρωπόλ έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τα αρχεία δεδομένων εργασίας 
προς ανάλυση και τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου από αυτό να συντονίζονται όλες οι ανταλλαγές 
με τις ΗΠΑ που απορρέουν από την προαναφερθείσα συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την αυτόματη 
παροχή πληροφοριών, καθώς και τα αιτήματα για αναζήτηση πληροφοριών σε δεδομένα των ΗΠΑ 
στο πλαίσιο εφαρμογής της TFTP. Ο στόχος της νέας αυτής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ είναι ο 
εντοπισμός, η παρακολούθηση και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3.2. Ναρκωτικά

Το φαινόμενο των ναρκωτικών αποτελεί μία από τις 
βασικές ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών λόγω των 
επιπτώσεών του τόσο στη συλλογική όσο και στην 
ατομική υγεία και ασφάλεια. Η καταπολέμηση του 
εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά αποτελεί 
προτεραιότητα της Ευρωπόλ ήδη από τη σύστασή 
της ως οργανισμού.

3.2.1. Συνθετικά ναρκωτικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντικό κέντρο 
παράνομης παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών, 
ιδίως αμφεταμίνης και «έκσταση». Κάθε χρόνο εντο-
πίζονται και εξαρθρώνονται από 60 έως 90 μεγάλα 
παράνομα εργαστήρια παραγωγής τέτοιων ναρκω-
τικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια ερευνών στα κράτη 

μέλη ανακαλύπτονται επίσης χώροι αποθήκευσης 
δυνητικά επικίνδυνων πρόδρομων χημικών ουσιών 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συγκε-
κριμένων ναρκωτικών.

Η επιχειρησιακή υποστήριξη της Ευρωπόλ περι-
λαμβάνει τον συντονισμό και την έναρξη ποινικών 
ερευνών, καθώς και την επιτόπια συνδρομή προς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιβολής του νόμου 
κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εξάρθρωσης των 
παράνομων εργαστηρίων παραγωγής συνθετικών 
ναρκωτικών. Εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ συν-
δράμουν τις αρχές επιβολής του νόμου στο έργο της 
ασφαλούς εξάρθρωσης των εν λόγω εργαστηρίων και 
στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Διενεργούν 
επίσης τεχνικές έρευνες επί του ειδικού και βιομηχα-
νικού εξοπλισμού που κατάσχεται από τα συγκεκρι-
μένα εργαστήρια και χώρους αποθήκευσης.

Επιχείρηση tex — πρωτοβουλία Cospol
Από το 2005 η Ευρωπόλ παρέχει υποστήριξη στην ομάδα συνθετικών ναρκωτικών της πρωτοβουλίας 
Cospol (ολοκληρωμένος επιχειρησιακός στρατηγικός σχεδιασμός για την αστυνομία). Τον Φεβρουάριο 
του 2010, βάσει ανάλυσης της Ευρωπόλ και των υπό εξέλιξη ερευνών σε διάφορα κράτη μέλη, η Cospol 
επέλεξε έναν ειδικό «στόχο υψηλής αξίας» (high-value target, HVT) για τη διενέργεια κοινής έρευνας. 
Από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Βελγίου, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, η Ευρωπόλ 
αποδύθηκε σε έρευνα που ως στόχο είχε την ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος η οποία είχε επιλεγεί 
ως HVT και φερόταν να εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών.
Τον Μάιο του 2010 κατέστη σαφές ότι οι ύποπτοι ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη διαδικασία παραγωγής 
συνθετικών ναρκωτικών στο Βέλγιο. Η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Ευρωπόλ ζητήθηκε από 
τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία του Hasselt για ενδεχόμενη εξάρθρωση του παράνομου εργαστηρίου.
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Η Ευρωπόλ προσέφερε επιτόπια υποστήριξη, λεπτομερή 
τεχνική έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη. Εντέλει, η ομο-
σπονδιακή αστυνομία του Hasselt, σε στενή συνεργασία 
με την Ευρωπόλ, εξάρθρωσε ένα μεγάλο και καλά εξο-
πλισμένο παράνομο εργαστήριο, το οποίο μπορούσε να 
παράγει εκατοντάδες κιλά συνθετικών ναρκωτικών. Η 
αξία μιας τέτοιας παραγωγής στην Ευρώπη υπολογίστηκε 
σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Έξι βασικοί ύποπτοι συνελήφθησαν στο Βέλγιο ενώ κατα-
σχέθηκαν επίσης μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών. 
Ταυτόχρονα, οι ολλανδικές δικαστικές αρχές διενήργησαν 
κατ’ οίκον έρευνες στο πλαίσιο των οποίων κατέσχεσαν 
και άλλες ποσότητες συνθετικών ναρκωτικών και κοκαΐ-
νης, καθώς και σημαντικά χρηματικά ποσά και χημικές 
ουσίες. Σχέσεις με άλλα παράνομα εργαστήρια παραγω-
γής συνθετικών ναρκωτικών (π.χ. στη Γερμανία και στις 
Κάτω Χώρες) έχουν ήδη εντοπιστεί μέσω του συστήματος 
σύγκρισης παράνομων εργαστηρίων της Ευρωπόλ.

Η Ευρωπόλ συμμετέσχε στην επιτυχή αυτή επιχείρηση 
ήδη από τα πρώτα της στάδια, τον Φεβρουάριο του 2010, 

μέσω της εισήγησής της για κοινή στόχευση του HVT. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Ευρωπόλ 
συνέταξε και διαβίβασε 13 αναλυτικές εκθέσεις και μία ειδική έκθεση στους ερευνητές. Πραγματοποι-
ήθηκαν επίσης δύο επιχειρησιακές εσωτερικές συνεδριάσεις και παρασχέθηκε επιτόπια τεχνική υπο-
στήριξη. Το αποτέλεσμα των κοινών αυτών δραστηριοτήτων ήταν ότι τα πρόσωπα που συνιστούσαν 
τους κύριους στόχους καταδικάστηκαν σε εξαετή φυλάκιση.

Εξάρθρωση εργαστηρίων παραγωγής ναρκωτικών
Το σύστημα σύγκρισης παράνομων εργαστηρίων της Ευρωπόλ (EILCS) περιλαμβάνει λεπτομερές 
φωτογραφικό υλικό και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών και 
τους χώρους αποθήκευσης και απόρριψής τους. Καθίσταται έτσι εφικτός ο εντοπισμός αντιστοιχιών 
μεταξύ των εξοπλισμών, των υλικών και των χημικών ουσιών που κατάσχονται. Επιπλέον, το σύστημα 
της Ευρωπόλ για τα συνθετικά ναρκωτικά (ESDS) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους 
δράσης των διωκόμενων δικτύων και περιπτώσεις σημαντικών κατασχέσεων σχετικού υλικού. Με τον 
τρόπο αυτό εντοπίζονται καλύτερα τυχόν αντιστοιχίες μεταξύ διαφορετικών κατασχέσεων, καθώς και 
οι εμπλεκόμενες εγκληματικές ομάδες.

3.2.2. Κοκαΐνη

Μετά την κάνναβη, η κοκαΐνη είναι πλέον η δεύτερη 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία στην 
Ευρώπη.

Τρία εκατομμύρια, ή ποσοστό 2,2 % των νέων Ευρω-
παίων (ηλικίας από 15 έως 34 ετών), φέρονται να 
έχουν κάνει χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους. Περίπου 13 εκατομμύρια ενή-
λικες (από 15 έως 64 ετών) έχουν κάνει χρήση κοκαΐ-
νης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Τα στοιχεία 

αυτά είναι ενδεικτικά του ταχύτατου ρυθμού με τον 
οποίο διακινείται και εξαπλώνεται η κοκαΐνη στην 
Ευρώπη. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος κατανα-
λωτής κοκαΐνης στον κόσμο.

Η Ευρωπόλ έχει καταστρώσει συγκεκριμένο σχέδιο 
για τη δίωξη των δικτύων του οργανωμένου εγκλήμα-
τος που σχετίζονται με την κοκαΐνη, έχει δε ενσωμα-
τώσει σε αυτό το σχετικό αρχείο δεδομένων εργασίας 

©
 Europol

kg111863_EL_b.indd   31 15/02/12   14:16



32 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ|

Επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη προς την Εσθονία
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 έφτασε αεροπορικώς στην Εσθονία φορτίο αποτελούμενο από 217,3 κιλά 
καφέ σε σκόνη, το οποίο προερχόταν από τη Βενεζουέλα με ενδιάμεσο σταθμό τη Γερμανία. Οι έλεγχοι 
που διενήργησαν τα γερμανικά τελωνεία είχαν ήδη υποδείξει την παρουσία κοκαΐνης και, σε συνερ-
γασία με το ανακριτικό τμήμα του εσθονικού Συμβουλίου Φορολογίας και Τελωνείων, οργανώθηκε 
ελεγχόμενη παράδοση.
Η Ευρωπόλ συνέταξε και διαβίβασε αμέσως δύο λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τα εργαστήρια μετα-
ποίησης κοκαΐνης, την εξαγωγή της κοκαΐνης και τις διαδικασίες μεταποίησής της, τις χημικές ουσίες 
και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που 
συνεπάγονται οι διαδικασίες εξαγωγής και μεταποίησής της. Πέραν της καθημερινής επικοινωνίας, 
παρασχέθηκαν επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με εργαστήρια που ανακαλύφθηκαν 
σε άλλες χώρες της ΕΕ όπου είχε πραγματοποιηθεί επεξεργασία παρόμοιων φορτίων.
Με βάση τις εν λόγω εκθέσεις και τις σχετικές συμβουλές, οι ερευνητές προέβησαν σε έρευνες κατ’ 
οίκον και τελικά εντόπισαν και ταυτοποίησαν κατάλογο χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταποίηση και τον καθαρισμό της κοκαΐνης.
Συνολικά κατασχέθηκαν 48 κιλά κοκαΐνης, ενώ δύο εσθονοί πολίτες και δύο ακόμη άτομα θεωρούνται 
ύποπτοι εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Τρεις ακόμη ύπο-
πτοι τέθηκαν υπό κράτηση κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα.

προς ανάλυση (ΑΔΕΑ). Στις δραστηριότητες του σχε-
δίου συγκαταλέγονται:

• κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες για την ταχεία και 
αποτελεσματική επεξεργασία και ανάλυση δεδομέ-
νων σχετικών με εγκληματικά δίκτυα που διακινούν 
κοκαΐνη·

• διάδοση αναλυτικών εκθέσεων προς υποστήριξη 
των υπό εξέλιξη ερευνών των κρατών μελών·

• υποστήριξη της έναρξης παράλληλων ερευνών και 
της διενέργειας κοινών επιχειρήσεων·

• διερεύνηση δυνατοτήτων για τη σύσταση κοινών 
ομάδων έρευνας·

• παροχή τακτικών και στρατηγικών πληροφοριών 
σχετικά με βασικούς υπόπτους και συνεργάτες·

• παρακολούθηση των χρηματικών ροών που προέρ-
χονται από τη διακίνηση κοκαΐνης και υποστήριξη 
των κρατών μελών στις διαδικασίες δέσμευσης και 
κατάσχεσης των συγκεκριμένων παράνομων εσόδων·

• δρομολόγηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής και 
στρατηγικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλα-
γής πληροφοριών, μεταξύ χωρών της ΕΕ και εκτός 
ΕΕ, με έμφαση στην παρεμπόδιση της δραστηριό-
τητας των εγκληματικών δικτύων.

Στο πλαίσιο του ειδικού αυτού σχεδίου, η Ευρωπόλ 
διευθύνει το σύστημα λογοτύπου για την κοκαΐνη 
(Cocaine Logo System), το οποίο περιλαμβάνει βάσεις 
δεδομένων για τον λογότυπο της κοκαΐνης, της σφρα-
γίδα της κοκαΐνης και τα ειδικά μέσα απόκρυψης.

Χώρες παραγωγής, διέλευσης και τελικού προορι-
σμού της κοκαΐνης.

3.2.3. Ηρωίνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική αγορά 
παγκοσμίως για την κατανάλωση οπιούχων ναρκωτι-
κών. Παρότι η ζήτηση και η προσφορά οπιούχων, και 
συγκεκριμένα ηρωίνης, είναι σχετικά περιορισμένη 

σε σύγκριση με τα συνθετικά ναρκωτικά και την κάν-
ναβη, τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και 
τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τη χρήση 
της είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα, με αποτέλεσμα η 
ηρωίνη να εξακολουθεί να συνιστά μείζονα απειλή για 
την ασφάλεια και την υγεία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

ήπαραγωγή

διέλευση

προορισμόςπροορισμός
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Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το 
έγκλημα εκτιμά σε 100 περίπου τόνους την ποσότητα 
της ηρωίνης που χρειάζεται ετησίως για να καλυφθεί 
η ζήτηση στην αγορά της ΕΕ, ενώ οι ποσότητες που 
κατάσχονται ετησίως από τις ευρωπαϊκές αρχές επι-
βολής του νόμου κυμαίνονται μεταξύ 8 και 15 τόνων.

Το σχέδιο της Ευρωπόλ για την ηρωίνη αποσκοπεί 
στην παρεμπόδιση της δράσης των εγκληματικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην παρα-
γωγή και διακίνηση ηρωίνης και υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη στις έρευνες που διεξάγουν για τον ίδιο λόγο. 
Σειρά επιτυχών επιμέρους σχεδίων έχουν βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να πετύχουν τους στόχους τους σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου.

Το 2010 η Ευρωπόλ υποστήριξε έρευνες και πρω-
τοβουλίες που στόχευαν στη δράση ομάδων του 
οργανωμένου εγκλήματος από τη δυτική Αφρική, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές 
της ΕΕ, καθώς και ομάδων διακίνησης ηρωίνης κατά 
μήκος της βαλκανικής οδού. Η Ευρωπόλ συγκάλεσε 
σειρά επιχειρησιακών συνεδριάσεων τόσο στην έδρα 
της, στη Χάγη, όσο και στα κράτη μέλη. Μεταξύ των 
προϊόντων για το 2010 περιλαμβάνονταν:
• 44 εκθέσεις αντιστοίχησης
• 4 εκθέσεις ανάλυσης
• 2 κοινοποιήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

3.2.4. Κάνναβη

Η κάνναβη αποτελεί, σε παγκόσμια κλίμακα, το πλέον 
διαδεδομένο ναρκωτικό από πλευράς παραγωγής, 
διακίνησης και κατανάλωσης. Κυκλοφορεί σε διάφο-
ρες μορφές, όπως η φυτική κάνναβη (μαριχουάνα), η 
ρητίνη κάνναβης (χασίς) και το εκχύλισμα κάνναβης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό καταναλωτή 
στην παγκόσμια αγορά της κάνναβης.

Το Project Cannabis (σχέδιο «κάνναβη») της Ευρωπόλ 
γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2010 κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από αρκετά κράτη μέλη. Πρό-
κειται για σχέδιο που αποσκοπεί στη δρομολόγηση, 
την υποστήριξη και τον συντονισμό των πτυχών 
των ερευνών που συνδέονται με τη συγκέντρωση 
στοιχείων, ενώ προωθεί ταυτόχρονα την ανταλλαγή 
πληροφοριών, γνώσης και εμπειρίας σχετικά με την 
κάνναβη. Το Project Cannabis διαιρείται σε δύο επι-
μέρους σχέδια, τα οποία επικεντρώνονται στη δια-
κίνηση της κάνναβης στο χονδρεμπόριο και στην 
καλλιέργεια και παραγωγή της.

Το Project Cannabis περιλαμβάνει το σύστημα σύγκρι-
σης των φυτειών κάνναβης της Ευρωπόλ (ECCCS) και 
το σύστημα λογοτύπου για την κάνναβη (ELSC). Υπο-
στηρίζει επίσης τις δραστηριότητες της ομάδας ευρω-
παίων εμπειρογνωμόνων για την κάνναβη (EEGC), 
αλλά και υποστηρίζεται από αυτές. Παρότι πρόκειται 
για νέο σχέδιο, έχει ήδη παράσχει υποστήριξη σε επι-
χειρησιακό επίπεδο σε αρκετές υποθέσεις.

3.3. Εμπορία ανθρώπων
Η εμπορία ανθρώπων είναι μια σοβαρή μορφή εγκλη-
ματικότητας που επηρεάζει το σύνολο των κρατών 
μελών της ΕΕ. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά πέφτουν 
καθημερινά θύματα εκμετάλλευσης τόσο από μεμο-
νωμένους εγκληματίες όσο και από ομάδες του οργα-
νωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Παρότι είναι προς το παρόν αδύνα-
τον να υπολογιστεί η ακριβής έκταση του προβλήμα-
τος της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ και παγκοσμίως, 
λόγω απουσίας ενός εναρμονισμένου συστήματος 
συλλογής δεδομένων, ο αριθμός των θυμάτων μόνο 
στην Ευρώπη υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η 
Ευρωπόλ το 2010, σχεδόν κάθε χώρα της ΕΕ επηρε-
άζεται από τη συγκεκριμένη σοβαρή μορφή εγκλη-
ματικότητας, είτε πρόκειται για χώρα-πηγή είτε για 
χώρα διέλευσης είτε για χώρα-προορισμό.

Το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφη-
καν από τα συστήματα της Ευρωπόλ, τα ταυτοποιη-
μένα θύματα της εμπορίας ανθρώπων προέρχονταν 
κυρίως από:
• τον νοτιοανατολικό κόμβο εγκληματικότητας,
• τον βορειοανατολικό κόμβο εγκληματικότητας,
• τη δυτική Αφρική, και
• την Ασία.

Παρότι η σεξουαλική εκμετάλλευση αναφέρεται ως η 
πιο διαδεδομένη αιτία πίσω από την εμπορία ανθρώ-
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Κοινές ομάδες έρευνας

Κοινές ομάδες έρευνας μπορούν να συγκροτούνται με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αστυνομικής 
συνεργασίας. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από δικαστικές και αστυνομικές αρχές δύο τουλάχιστον 
κρατών μελών. Είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια ερευνών σε συγκεκριμένες υποθέσεις εγκληματικής 
δραστηριότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπόλ και η Eurojust μπορούν να συμμετέχουν 
και να συντονίζουν τις εργασίες των κοινών ομάδων έρευνας.

Το 2010 η Ευρωπόλ συμμετέσχε σε επτά κοινές ομάδες έρευνας και υπέγραψε σχετικές συμφωνίες με 
επτά κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η Ευρωπόλ είχε ενεργό συμμετοχή και υποστήριξε αρκετές ακόμα 
κοινές ομάδες έρευνας, χωρίς να συνάψει επίσημη σχετική συμφωνία.

Επιχείρηση κατά της εμπορίας ανθρώπων
Τον Νοέμβριο του 2010 η Ευρωπόλ συνέδραμε την αυστριακή και την ουγγρική αστυνομία σε επι-
χείρηση διάσωσης θυμάτων σωματεμπορίας και στη σύλληψη των υπευθύνων του συγκεκριμένου 
δικτύου εμπορίας ανθρώπων.
Πέντε νέες γυναίκες, από την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, κρατούνταν ως σεξουαλικοί σκλάβοι σε σπίτι 
στη νότια Ουγγαρία και εκφοβίζονταν μέσω σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης. 
Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην Αυστρία, όπου εξαναγκάστηκαν σε εκπόρνευση ενώ 
εξακολούθησαν να κρατούνται απομονωμένες, χωρίς καμία επαφή με φίλους και συγγενείς. Εξανα-
γκάζονταν να έρχονται σε επαφή με 15 έως 20 πελάτες την ημέρα ενώ υφίσταντο τακτικά κακοποίηση 
από τους ανθρώπους που τις κρατούσαν φυλακισμένες. Οι γυναίκες αυτές προέρχονταν από φτωχές 
περιοχές και είχαν «στρατολογηθεί» με ψευδείς υποσχέσεις ότι θα απασχοληθούν ως οικιακές βοηθοί.
Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, η ουγγρική αστυνομία συνέλαβε τον βασικό ύποπτο, έναν 54χρονο 
άνδρα από την Ουγγαρία και την 36χρονη συνεργό του, επίσης από την Ουγγαρία. Κατά τη διάρκεια 
ερευνών κατ’ οίκον, η αστυνομία κατέσχεσε όπλα, σημαντικά χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα 
αντικείμενα αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ. Κατασχέθηκε επίσης εξοπλισμός πληροφορικής και επι-

πων, η εργασιακή εκμετάλλευση συνιστά εξίσου 
συχνό φαινόμενο, το οποίο περνά συνήθως απαρα-
τήρητο λόγω της έλλειψης γενικότερης ενημέρω-
σης επί του θέματος. Το 2010 διαπιστώθηκε μια νέα 
τάση, η οποία θέλει ορισμένα θύματα να διακινούνται 
κυρίως με σκοπό τη δόλια εξασφάλιση κοινωνικών 
επιδομάτων και επιδομάτων τέκνων. Τα θύματα της 
δραστηριότητας αυτής συνήθως αγνοούν παντελώς 
το γεγονός ότι τα επιδόματα που δικαιούνται κατα-
λήγουν στα χέρια των διακινητών τους.

Ενώ πολλά θύματα εξακολουθούν να διακινούνται 
διασυνοριακώς, άλλοτε νομίμως και άλλοτε όχι, τα 
επίπεδα της εσωτερικής ή εγχώριας διακίνησης έχουν 
επίσης αυξηθεί, οι περιπτώσεις δε αυτές αφορούν 
ενίοτε πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διακινούνται εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπόλ συντάσσει συχνά εκθέσεις σχετικές με 
το συγκεκριμένο εγκληματικό φαινόμενο ώστε να 
βοηθά τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τις απειλές που 

προέρχονται από τα δίκτυα διακίνησης. Διοργανώνει 
επίσης επιχειρησιακού χαρακτήρα συνεδριάσεις προ-
κειμένου οι ερευνητές να μπορούν να συναντιούνται 
σε τακτική βάση και να ανταλλάσσουν επιχειρησιακές 
πληροφορίες σχετικά με υπό εξέλιξη υποθέσεις.

Η Ευρωπόλ συμμετέσχε ενεργά σε αρκετές επιχειρή-
σεις καταστολής κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων 
κατά τη διάρκεια του 2010 και:

• παρέσχε επιτόπια επιχειρησιακή υποστήριξη μέσω 
της ανάπτυξης του κινητού της γραφείου σε δύο 
περιπτώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευ-
νητές να συμβουλευτούν βάσεις δεδομένων και 
εργαλεία απευθείας από τον τόπο των επιχειρή-
σεων·

• υποστήριξε ενεργά 14 υψηλού επιπέδου έρευνες 
σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων·

• παρέσχε υποστήριξη σε πολλές μεμονωμένες έρευ-
νες οι οποίες συνέβαλαν στον εντοπισμό ευρύτε-
ρων δικτύων εμπορίας ανθρώπων.

kg111863_EL_b.indd   34 15/02/12   14:16



35ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ |

κοινωνίας, καθώς και σημαντική ποσότητα αποδεικτικών 
στοιχείων που αφορούσαν εγκληματικές δραστηριότητες 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων.
Η Ευρωπόλ απέστειλε εμπειρογνώμονά της προκειμένου 
να συντονίσει επιτόπου ταυτόχρονες επιχειρήσεις τόσο 
στη χώρα καταγωγής όσο και στη χώρα προορισμού. 
Επιπλέον, η Ευρωπόλ παρέσχε ειδική επιχειρησιακή ανά-
λυση η οποία κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό διεθνών 
διασυνδέσεων χάρη στους διασταυρούμενους ελέγχους 
επί των θυμάτων και τη συσχέτισή τους με στοιχεία που 
υπήρχαν ήδη στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, ενώ 
διαπιστώθηκαν επίσης συνδέσεις με άλλες δηλωμένες 
υποθέσεις. Η Ευρωπόλ ανέλυσε επίσης δεδομένα από 

αναλυτικούς λογαριασμούς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την 
ημέρα δράσης και επέτρεψαν την απαγγελία περισσότερων κατηγοριών εις βάρος των υπόπτων.

Επιχείρηση Golf
Είκοσι οκτώ παιδιά διασώθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης κοινής επιχείρησης που ανέλαβαν η μητροπολι-
τική αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ευρωπόλ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 
του 2010 και αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης έρευνας με την επωνυμία Επιχείρηση Golf, η οποία 
περιλάμβανε μια κοινή ομάδα ερευνών που είχε συγκροτηθεί από τη μητροπολιτική αστυνομία και 
τη ρουμανική εθνική αστυνομία. Στόχος της κοινής αυτής ομάδας ερευνών ήταν να αντιμετωπίσει 

ένα συγκεκριμένο ρουμανικό δίκτυο του οργανωμένου 
εγκλήματος, το οποίο διακινούσε και εκμεταλλευόταν 
παιδιά από την κοινότητα των Ρομά.
Μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει οδηγήσει στη σύλληψη 
126 ατόμων. Οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονται 
είναι: εμπορία ανθρώπων (περιλαμβανομένης της εμπο-
ρίας ανθρώπων εντός της επικράτειας του Ηνωμένου 
Βασιλείου), ξέπλυμα χρήματος, απάτη σχετικά με επιδό-
ματα, παραμέληση παιδιού, παρεμπόδιση του έργου της 
δικαιοσύνης, κλοπή και κλεπταποδοχή. Η εκδίκαση των 
υποθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης ήταν η προστα-
σία των πιθανών παιδιών-θυμάτων και περιλάμβανε τη 

διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών σε 16 διευθύνσεις στο Ilford του Έσσεξ.
Τα παιδιά που βρέθηκαν μεταφέρθηκαν σε ειδικό κέντρο που στελεχώνουν ειδικοί στην προστασία 
παιδιών οι οποίοι προέρχονται από την αστυνομία, τις τοπικές αρχές και τοπικό κέντρο παροχής υπηρε-
σιών υγείας, οι οποίοι εξέτασαν κάθε παιδί χωριστά. Η διαδικασία αυτή αποσκοπούσε στην αξιολόγηση 
της κατάστασης των παιδιών και στη διαπίστωση της τυχόν εκμετάλλευσης ή/και παραμέλησής τους.
Η Ευρωπόλ συμμετέσχε ενεργά στην κοινή ομάδα έρευνας και συνέδραμε τις αρμόδιες αρχές με τους 
εξής τρόπους:
• παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής ομάδας έρευνας 

και τον προγραμματισμό των στρατηγικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων·
• διασφαλίζοντας αναλυτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Ένα από τα βασικά απο-

τελέσματα της εν λόγω ανάλυσης ήταν ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των κύριων στόχων της 
ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος, τόσο στη Ρουμανία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο·
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• προσφέροντας επιτόπια συνδρομή μέσω της ανάπτυξης του κινητού γραφείου της, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη Ρουμανία, σε τέσσερις περιπτώσεις. Κάθε φορά διενεργούνταν έλεγχοι σε πραγματικό 
χρόνο στη βάση δεδομένων προς υποστήριξη επιχειρήσεων συλλογής στοιχείων και επιχειρήσεων 
της βρετανικής και της ρουμανικής αστυνομίας (έρευνες και συλλήψεις)·

• καταρτίζοντας και διανέμοντας 67 εκθέσεις ανάλυσης·

• εντοπίζοντας βασικές διασυνδέσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως το Βέλγιο και την Ισπανία.

Η ποιότητα και ποσότητα της ανάλυσης που συνεισέφερε η Ευρωπόλ ήταν αποφασιστικής σημασίας 
για την πρόοδο της υπόθεσης. Η Ευρωπόλ αναμένεται να παράσχει ακόμη περισσότερη υποστήριξη 
στο άμεσο μέλλον.

Η εκμετάλλευση των παιδιών από τους διακινητές γίνεται πλέον όχι μόνο με σκοπό το χρηματικό όφελος 
αλλά και προκειμένου να παρακωλύονται οι αστυνομικές έρευνες μέσω της εμπλοκής παιδιών ως 
υπόπτων και μαρτύρων. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα ευάλωτων αυτών 
προσώπων. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά έχουν «εκπαιδευτεί» ώστε να μη συνεργάζονται με τις αρχές.

3.4. Σεξουαλική εκμετάλλευση 
παιδιών

Η παραγωγή και διανομή παράνομου περιεχομένου 
που απεικονίζει περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης παιδιών διευκολύνεται κυρίως από το δια-
δίκτυο. Η προφανής ανωνυμία που προσφέρει το 
συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας καθιστά δύσκολο 
τον επιτυχή εντοπισμό και αναγνώριση των δρα-
στών. Η ανακάλυψη παράνομου υλικού συνιστά ένα 
μόλις μέρος, πιθανότατα την αρχή, μιας έρευνας 

που αποσκοπεί στη διαλεύκανση αξιόποινης πρά-
ξης εις βάρος ενός παιδιού. Η παρακολούθηση και 
η αναγνώριση των παιδιών-θυμάτων συνιστά προ-
τεραιότητα και μια επιπλέον πρόκληση για τις αρχές 
επιβολής του νόμου.

Το διαδίκτυο επιτρέπει επίσης την τέλεση και άλλων 
αξιόποινων πράξεων εις βάρος παιδιών, όπως η προ-
σέγγιση παιδιών με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης (6). Όταν το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης 
φτάνει στο διαδίκτυο, το εικονιζόμενο παιδί καθίστα-
ται θύμα εγκλήματος διαρκείας. 

6 

(6) Προσέγγιση παιδιών στο διαδίκτυο με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης υφίσταται όταν ένας ενήλικας επιδιώκει γνωριμία με παιδί το οποίο δεν έχει ακόμη 

ενηλικιωθεί δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας με σκοπό να αναπτύξει σεξουαλική δραστηριότητα μαζί του.

6

Τρέχουσες τάσεις

• Οι δράστες εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών χρησιμοποιούν συνεχώς εξελισσόμενα 
μέσα λογισμικού προκειμένου να διασφαλίζουν την ανωνυμία τους. Χρησιμοποιούν τεχνικές διαδι-
κτυακής αποθήκευσης και προηγμένης κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύονται από τις ψηφιακές 
εγκληματολογικές έρευνες της αστυνομίας.

• Οι εγκληματίες προτιμούν συνήθως να χρησιμοποιούν κρυφά κανάλια όπου η πρόσβαση επιτρέπεται 
μόνο σε όσους χρήστες έχουν «επιλεγεί». Η «επιλογή» αυτή είναι αποτέλεσμα της ποσότητας και του 
είδους των εικόνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που μοιράζονται.

• Την περασμένη χρονιά, καταγράφηκε παγκόσμια μείωση των εγκληματικών δικτύων που προσφέρουν 
επί πληρωμή δικτυακούς τόπους με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

• Άλλα φαινόμενα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, όπως ο διαδικτυακός σεξουαλικός τουρισμός, όπου 
η κακοποίηση του παιδιού γίνεται μπροστά σε διαδικτυακή κάμερα, κατόπιν της λήψης αιτήματος 
και πληρωμής εκ μέρους του «πελάτη».
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• Οι δράστες εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε συγκε-
κριμένες χώρες όπου παιδιά προσφέρονται από τις οικογένειές τους, ή από διαμεσολαβητές, για 
εκμετάλλευση και παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

• Παρόμοιο υλικό ενδέχεται να παράγεται και από εφήβους ή παιδιά που δεν έχουν πραγματική επίγνωση 
των κινδύνων από την κυκλοφορία τέτοιου είδους εικόνων ή ταινιών. Σε πολλές περιπτώσεις πείθονται 
ή εξαναγκάζονται να παραγάγουν τέτοιο υλικό από δράστες εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης, οι 
οποίοι προσεγγίζουν μέσω του διαδικτύου παιδιά για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

• Η διαδικτυακή προσέγγιση με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και η αποστολή μηνυμάτων 
σεξουαλικού περιεχομένου σε νεαρά παιδιά μέσω κινητών τηλεφώνων και συσκευών πολυμέσων 
(το λεγόμενο «sexting») αποτελούν επίσης αξιοσημείωτες τάσεις.

Επιχείρηση Comfort

Στις αρχές του 2010 η ολλανδική εθνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες και δεδομένα από μια ολλανδική 
εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων ότι ο διακομιστής ενός πελάτη της είχε δεχθεί επίθεση από πειρατές 
του διαδικτύου («hackers»). Οι πειρατές είχαν τοποθετήσει στον διακομιστή του πελάτη πίνακα που 
περιλάμβανε εικόνες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η εταιρεία αποθήκευσε τα αρχεία 
καταγραφής του συγκεκριμένου διακομιστή, περιλαμβανομένου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, 
και τα απέστειλε στην ολλανδική εθνική αστυνομία.

Οι Κάτω Χώρες διαβίβασαν τα δεδομένα αυτά στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ ανέλυσε 
τα δεδομένα και διένειμε εκθέσεις ανάλυσης σε όλες τις σχετικές χώρες. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
εντοπίστηκαν 3 931 στόχοι εντός ΕΕ και 6 041 που αφορούσαν άλλες χώρες.

Επιχείρηση Venice Carnival

Η επιχείρηση Venice Carnival διήρκησε από το 2009 έως το 2010. Η ιταλική αστυνομία ταχυδρομείων 
και επικοινωνιών και η Ευρωπόλ αποκάλυψαν μια εγκληματική οργάνωση που τοποθετούσε κακόβουλο 
λογισμικό σε μη προστατευμένους εταιρικούς διακομιστές προκειμένου να διανέμει σκανδαλώδες 
υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Η ιταλική αστυνομία ενημερώθηκε αρχικά για τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα από μια 
γιαγιά η οποία, κατά τη διάρκεια πλοήγησής της στο διαδίκτυο με σκοπό την αγορά δώρων για τα 
εγγόνια της, έκανε κλικ σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού καταστήματος ο οποίος την ανακατεύθυνε 
σε δικτυακό τόπο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία η 
οποία, από τις αρχές του 2009, άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τις δραστηριότητες παράνομων 
ιστοσελίδων που έδειχναν να φιλοξενούνται από ιταλικό διακομιστή.

Ειδικό αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση 
συστήθηκε το 2001 με σκοπό την πρόληψη και κατα-
πολέμηση δραστηριοτήτων εγκληματικών δικτύων 
που αφορούν την παραγωγή, πώληση ή διανομή υλι-
κού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και παρό-
μοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα, 
η Ευρωπόλ έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες αποστο-
λές στοιχείων και αναλυτικών εκθέσεων προς αρχές 

επιβολής του νόμου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να εντοπίσουν περισσότερους από 2 000 εγκλημα-
τίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και 
ανάλογο αριθμό θυμάτων. Η Ευρωπόλ έχει επίσης 
συνδράμει διάφορα κράτη μέλη στην εγκληματολο-
γική εξέταση αντιγράφων ψηφιακού υλικού που έχει 
κατασχεθεί από αστυνομικές αρχές.
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Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης ανακαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος διακομιστής, καθώς και πολλοί 
άλλοι σε ολόκληρο τον κόσμο, είχε σκοπίμως μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό. Το εν λόγω λογισμικό 
χρησιμοποιούσε εγκληματική οργάνωση προκειμένου να παγιδεύει διακομιστές και να ανακατευθύνει 
άμεσα αθώους χρήστες του διαδικτύου σε παράνομους δικτυακούς τόπους που φιλοξενούσαν υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η ιταλική αστυνομία συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με τους μολυσμένους δικτυακούς τόπους, τα οποία 
και υποβλήθηκαν από την Ευρωπόλ σε όλους τους οργανισμούς επιβολής του νόμου της ΕΕ, καθώς και 
σε χώρες και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η Ευρωπόλ. Από περαιτέρω έρευνες προέ-
κυψε ότι οι νόμιμοι κάτοχοι των μολυσμένων διακομιστών δεν γνώριζαν το πρόβλημα και δεν είχαν 
συμμετάσχει ενεργά στην εγκληματική αυτή δραστηριότητα. Μελέτες επιβεβαίωσαν ότι οι εν λόγω 
διακομιστές είχαν μολυνθεί εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η εγκληματική οργάνωση που ευθυνόταν για το κακόβουλο λογισμικό προερχόταν από την ανατο-
λική Ευρώπη και είχε συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύεται ότι παρήγαγαν οι ίδιοι το υλικό 
κακοποίησης παιδιών, το οποίο χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια προς εμπορική εκμετάλλευση μέσω 
ασφαλών και ανώνυμων δικτυακών τόπων. Η ιταλική αστυνομία ταχυδρομείων και επικοινωνιών, σε 
συνεργασία με την Ευρωπόλ, ανέπτυξε στρατηγικές προκειμένου να παρακολουθήσει τις χρηματικές 
ροές και να εντοπίσει τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες του παράνομου υλικού.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν να «καθαριστούν» περισσότεροι από 1 000 διακομιστές παγκοσμίως, 
σε συνεργασία με τους κατόχους τους, με αποτέλεσμα να περιοριστεί δραστικά η πιθανότητα ανακάλυ-
ψης τέτοιου είδους παράνομου υλικού στο διαδίκτυο από ευρωπαίους πολίτες. Η πολύπλοκη έρευνα 
για τον εντοπισμό των παραγωγών του υλικού και των λοιπών εμπλεκόμενων εγκληματιών συνεχίζεται.

Σχέδιο HAVEN — Για την αποτροπή εγκλημάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών από Ευρωπαίους οπουδήποτε στον κόσμο
Το σχέδιο HAVEN συντονίζει μια κοινή προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που τελούνται από Ευρωπαίους εκτός της χώρας καταγωγής ή μόνιμης 
διαμονής τους. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον συντονισμό διεθνών επιχειρήσεων που αναλαμβάνονται από 
ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, 
όπως οι μόνιμες κοινοποιήσεις ή ένα σύστημα ειδοποίησης, με σκοπό την παρακολούθηση των δραστών, 
τον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων τους και την προστασία των παιδιών.

Σχέδιο σχετικά με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
που σχετίζεται με το διαδίκτυο
Το σχέδιο σχετικά με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που σχετίζεται με το διαδίκτυο, το 
οποίο καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Cospol (Circamp), προάγει τη χρήση τεχνολογίας 
φιλτραρίσματος στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία φράζει την πρόσβαση των χρηστών σε δικτυακούς 
τόπους που εκμεταλλεύονται εμπορικά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το σχέδιο εφάρμοσε 
με επιτυχία την τεχνολογία φιλτραρίσματος και απομόνωσης του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης και 
συνέβαλε στην ευρεία διάδοσή της. Η τεχνολογία φιλτραρίσματος εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη 
Δανία, στη Φινλανδία, στην Ιταλία, στη Mαλτά, στη Νορβηγία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Τα δεδομένα που προέρχονται από τη δραστηριότητα φραγής που εφαρμόζεται από την εν λόγω 
τεχνολογία στα κράτη μέλη αποστέλλονται στην Ευρωπόλ για να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης.
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Σχέδιο Funnel Web
Το σχέδιο που ονομάζεται Funnel Web αφορά αιτήματα εκ μέρους των υπευθύνων καταχώρισης δικτυ-
ακών τόπων οι οποίοι καταχωρίζονται εσφαλμένα σε μαύρη λίστα μέσω του φίλτρου Circamp στα 
προαναφερθέντα κράτη μέλη. Η Ευρωπόλ, σε συνεργασία με το Circamp, έχει θεσπίσει μηχανισμό 
υποβολής αναφορών για τους ιδιοκτήτες δικτυακών τόπων που έχουν υποστεί φραγή. Το εν λόγω 
σύστημα στοχεύει στην κεντρική διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων επανεξέτασης της 
κατάστασης των δικτυακών τόπων ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επεξεργασίας των αιτημάτων 
σε όλες τις χώρες στις οποίες καταχωρίζεται σε μαύρη λίστα συγκεκριμένος δικτυακός τόπος.
Η Ευρωπόλ διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των ιδιοκτητών δικτυακών τόπων και των αρμόδιων αρχών 
επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με τυχόν δικαστικές συνέπειες των αιτημάτων επα-
νεξέτασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκός Χρηματοοικονομικός Συνασπισμός
Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Συνασπισμού είναι η παρεμπόδιση της αποκόμισης 
οικονομικών οφελών από την πώληση εικόνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω πρωτοβουλίας, μεγάλες εταιρείες του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του διαδικτύου 
και της τεχνολογίας συμπράττουν με την Ευρωπόλ, ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες, την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και ΜΚΟ που εξειδικεύονται στην προστασία των παιδιών με σκοπό την ανίχνευση, την 
παρεμπόδιση και την κατάσχεση των εμπορικών κερδών όσων αποκομίζουν οφέλη από τη διακίνηση 
άσεμνων εικόνων. Από τις αρχές του 2011 η Ευρωπόλ θα συντονίζει και θα προεδρεύει της διοικούσας 
ομάδας του συνασπισμού.

3.5. Διευκόλυνση της παράνομης 
μετανάστευσης

Σε γενικές γραμμές, οι ομάδες του οργανωμένου 
εγκλήματος που διευκολύνουν την παράνομη μετα-
νάστευση οργανώνονται συνήθως σε υποτυπώδη 
δίκτυα μικρότερων ομάδων. Οι περισσότερες από 
τις ομάδες αυτές έχουν εθνοτικές ή πολιτισμικές 
διασυνδέσεις με τους παράνομους μετανάστες τους 
οποίους διευκολύνουν. Οι συγκεκριμένες ομάδες 
του οργανωμένου εγκλήματος εμφανίζουν ιδιαίτερα 
υψηλό βαθμό ευελιξίας και ικανότητας διασυνορια-
κής συνεργασίας, ανεξαρτήτως εθνοτικών διαφορών 
—ακόμη και σε περιοχές με χρόνια προβλήματα 
εθνοτικών συγκρούσεων. Οι διαμεσολαβητές εντο-
πίζουν και εκμεταλλεύονται άμεσα διάφορες αλλαγές 
που συμβαίνουν στην κοινωνία, όπως εκείνες που 
αφορούν τις τακτικές των αρχών επιβολής του νόμου 
ή αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς, 
καθώς και το άνοιγμα νέων ή φθηνότερων διόδων 
μεταφοράς ή νέων σημείων συνοριακού ελέγχου.

Η Ευρωπόλ παρέχει αναλυτική υποστήριξη προς 
τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την καταπολέμηση 

του φαινομένου της διευκόλυνσης της παράνομης 
μετανάστευσης. Τα εγκληματικά δίκτυα που συμμε-
τέχουν στη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευ-
σης δραστηριοποιούνται ενίοτε και σε άλλα πεδία 
εγκληματικότητας, όπως η παραποίηση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, η διακίνηση ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρή-
ματος, η εμπορία ανθρώπων κ.λπ.
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Επιχείρηση Ile Fantastique

Η συγκεκριμένη πανευρωπαϊκή έρευνα διήρκησε 14 μήνες και αφορούσε την παρακολούθηση της 
δραστηριότητας υπόπτων οι οποίοι διακινούσαν παρανόμως μετανάστες από το Βιετνάμ προς την ΕΕ. 
Οι διακινητές παρείχαν στους λαθρομετανάστες απόλυτη «εγγύηση» επιτυχίας.

Το ποσό που έπρεπε να καταβάλουν οι διακινούμενοι για το συνολικό «εγγυημένο» ταξίδι έφτανε τα 
40 000 ευρώ, η δε διάρκεια του ταξιδιού κυμαινόταν από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες. Οι 
οικογένειες των λαθρομεταναστών αναγκάζονταν συχνά να πουλήσουν ακόμη και τα σπίτια τους ή 
άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
από αυτούς να καταλήγουν χρεωμένοι.

Ένας από τους τρόπους δράσης του συγκεκριμένου δικτύου ήταν να προμηθεύει τους μετανάστες με 
ταξιδιωτικά έγγραφα και έγκυρες θεωρήσεις οι οποίες εκδίδονταν βάσει ψευδών ισχυρισμών, με τη 
βοήθεια διεφθαρμένων προξενικών υπαλλήλων. Όταν ο μετανάστης έφτανε στην Ευρώπη, τα εν λόγω 
ταξιδιωτικά έγγραφα επιστρέφονταν στο εγκληματικό δίκτυο.

Με την από κοινού υποστήριξη της Ευρωπόλ και της Eurojust, στελέχη της αγγλικής, της γαλλικής, 
της γερμανικής και της ουγγρικής αστυνομίας συνέλαβαν 31 υπόπτους για διαμεσολάβηση με σκοπό 
την παράνομη μετανάστευση τον Ιούνιο του 2010. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν 
έρευνες σε 42 εγκαταστάσεις και εντοπίστηκαν 66 λαθρομετανάστες από το Βιετνάμ.

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ ήταν παρόντες στο κέντρο συντονισμού προκειμένου να παρέχουν 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη επιχειρησιακής ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, 
η Ευρωπόλ εκπόνησε εκθέσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφο-
ριών. Σε στενή συνεργασία με εθνικούς εμπειρογνώμονες, η Ευρωπόλ ανακάλυψε νέες διασυνδέσεις 
μεταξύ εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η Ευρωπόλ έχει διαιρέσει το εν λόγω αναλυτικό σχέ-
διο σε επιμέρους σχέδια που επικεντρώνονται σε 
ειδικές ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, εθνι-
κότητες, τρόπους δράσης ή γεωγραφικές περιοχές. 
Το 2010 εφαρμόστηκαν επτά επιμέρους σχέδια που 
αφορούσαν τη διευκόλυνση της παράνομης μετανά-
στευσης από το Βιετνάμ, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το 
Ιράν, τη νότια Ασία, τη βόρεια Αφρική, καθώς και την 
παραγωγή και διανομή πλαστών εγγράφων. Από τον 
Αύγουστο του 2010 η Ευρωπόλ έχει επίσης συμμετά-
σχει σε κοινή ομάδα έρευνας με θέμα τους γάμους 
συμφέροντος, η οποία συστήθηκε στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου αναλυτικού σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Ευρω-
πόλ υποστήριξε έξι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

κατά εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιού-
νταν στη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευ-
σης, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περισσότερων 
από 80 διαμεσολαβητών. Ο συντονισμός των επιχει-
ρησιακών δραστηριοτήτων γινόταν κατά τη διάρκεια 
συνεδριάσεων που διοργανώθηκαν και διευκολύνθη-
καν από την Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο των εν λόγω επι-
χειρήσεων, η ομάδα ΑΔΕΑ ήταν παρούσα στα κέντρα 
επιχειρησιακού συντονισμού και παρείχε υποστήριξη 
υπό μορφή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και 
μέσω της ανάπτυξης του κινητού γραφείου. Κατά τη 
διάρκεια των ερευνών, οι αξιωματικοί της Ευρωπόλ 
επικεντρώθηκαν σε επιχειρησιακές αναλύσεις και, 
σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίστηκαν συνδέσεις με 
άλλες έρευνες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοι-
νοποιήθηκαν μέσω περίπου 150 εκθέσεων.

Ο όρος «διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης» καλύπτει διάφορες μορφές σοβαρής εγκληματικότη-
τας, οι οποίες αποσκοπούν στο σύνολό τους στη διευκόλυνση, για λόγους οικονομικού οφέλους, της εισόδου 
ή διαμονής σε μία χώρα παράνομων μεταναστών κατά παράβαση της νομοθεσίας της. Ο όρος «διευκόλυνση 
της παράνομης μετανάστευσης» καλύπτει επομένως την παραγωγή και προμήθεια πλαστών ταξιδιωτικών 
εγγράφων ή αδειών που εκδίδονται βάσει ψευδών ισχυρισμών, καθώς και την παράνομη μεταφορά ή την 
παροχή άλλης βοήθειας προκειμένου οι διακινούμενοι μετανάστες να εξασφαλίσουν παράνομη είσοδο ή 
διαμονή. Συχνά μάλιστα συνδέεται και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
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Επιχείρηση Alcazar
Τον Ιούνιο του 2010 η Ευρωπόλ συνέδραμε τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική αστυνομία στη 
σύλληψη 18 υπόπτων για διαμεσολάβηση με σκοπό την παράνομη μετανάστευση πολιτών τρίτων 
χωρών στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε 15 εγκαταστάσεις, συνελήφθησαν κυρίως άτομα προ-
ερχόμενα από χώρες της ινδικής χερσονήσου, καθώς και ένας μαροκινός υπήκοος. Στο πλαίσιο των 
ίδιων ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίγραφα διαβατηρίων και επτά όπλα.
Οι παράνομοι μετανάστες είχαν φτάσει στην ΕΕ χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό γνήσια ταξιδιω-
τικά έγγραφα, όπως π.χ. θεώρηση διάρκειας 90 ημερών για λόγους εργασίας, τα οποία είχαν εκδοθεί με 
διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Όταν οι μετανάστες έφταναν εν τέλει στην Ευρώπη, τα συγκεκριμένα 
έγγραφα επιστρέφονταν στους διαμεσολαβητές προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το συνολικό χρηματικό ποσό (κόστος και οικονομικά 
οφέλη) που αφορούσε μόνο στο τμήμα της έρευνας 
που διενεργήθηκε στη Γαλλία υπερέβαινε το 1 δισ. 
ευρώ. Για ολόκληρο το ταξίδι οι μετανάστες πλήρωναν 
από 13 000 έως 15 000 ευρώ για τους ενήλικες και από 
8 000 έως 10 500 ευρώ για κάθε παιδί.
Εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ παρείχαν τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη επιχειρησιακής 
ανάλυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών ενώ εκπό-
νησαν επίσης εκθέσεις εμπιστευτικών πληροφοριών 
και διευκόλυναν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιχείρηση Seaweed

Τον Ιούνιο του 2010, στα περίχωρα του Borris-in-Ossory και σε απόσταση 125 χιλιομέτρων από το Δου-
βλίνο, η υπηρεσία διερεύνησης υποθέσεων απάτης της Ιρλανδίας (Garda Bureau of Fraud Investigation) 
εντόπισε, πλησίον μιας αγροτικής οδού, μια πρώην μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, η οποία περιλάμ-
βανε μια μεγάλη αποθήκη, ένα σιλό και μερικά ρυμουλκά οχήματα. Ένας υπαίθριος χώρος στάθμευσης 
είχε νοικιαστεί από έναν εκ των υπόπτων ο οποίος έχει εγκαταστήσει εκεί ένα φορητό λυόμενο κτίσμα, 
το οποίο χρησίμευε ως γραφείο. Κάτω από το κτίσμα αυτό υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου 
φιλοξενούνταν δύο συνδεδεμένα μεταξύ τους κοντέινερ, πλήρως εξοπλισμένα ώστε να χρησιμοποιού-
νται ως τυπογραφείο πλαστών χαρτονομισμάτων. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο γινόταν μέσω 
μυστικής διόδου κάτω από τη μοκέτα του γραφείου. Στο εσωτερικό του κρησφύγετου φυλάσσονταν 
ιδιαίτερα εξελιγμένα τυπογραφικά μηχανήματα.

3.6. Παραχάραξη του ευρώ
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ είναι και η 
πρόληψη και καταπολέμηση της παραχάραξης νομι-
σμάτων, ιδίως δε του ευρώ, για τον σκοπό δε αυτόν 
έχει οριστεί ως η κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της παραχάραξης του 
ευρώ. Η αρμοδιότητά της αυτή καθιστά την Ευρωπόλ 
παγκόσμιο σημείο επαφής για την καταπολέμηση της 
παραχάραξης του ευρώ.
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Επιχείρηση Θεσσαλονίκη
Τον Φεβρουάριο του 2010 η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβε τέσσερα ηγετικά στελέχη 
μιας ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος που ευθυνόταν για την ευρείας κλίμακας εισαγωγή και 
διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ στην Ελλάδα.

Η ομάδα αποτελούνταν από έλληνες πολίτες οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με ομάδες του οργανωμέ-
νου εγκλήματος στη Ρωσική Ομοσπονδία, στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Οι ύποπτοι δραστηριο-
ποιούνταν επίσης ως διαμεσολαβητές για την παράνομη διακίνηση μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η διεθνής αστυνομική συνεργασία, υπό τον συντονισμό της Ευρωπόλ, ξεκίνησε στα μέσα του 
2007, όταν σε μια μικρή πόλη της νότιας Ρωσίας (Shakhty) κατασχέθηκε ποσότητα πλαστών χαρτο-
νομισμάτων (χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ) συνολικής αξίας 70 000 ευρώ. Οι ρωσικές αρχές 
ειδοποίησαν τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τη συγκεκριμένη δίοδο 
διανομής πλαστών ευρώ και συνέδραμαν την ελληνική έρευνα.

Η έρευνα οδήγησε εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη, όπου οι συλληφθέντες ενεργούσαν ως διαμεσολα-
βητές για τους παραχαράκτες, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το 
τυπογραφείο τους —κύρια πηγή των πλαστών χαρτονομισμάτων— εξαρθρώθηκε από κοινή ομάδα 
έρευνας αποτελούμενη από βούλγαρους και ισπανούς αξιωματικούς, με την υποστήριξη της Eurojust 
και συντονισμό από την Ευρωπόλ.

Αξιωματικοί της Ευρωπόλ συνεργάστηκαν με την εγκληματολογική ομάδα της Garda και παρείχαν 
τεχνική υποστήριξη. Οι έρευνες στόχευαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σχέδιο για την παραχάραξη 
νομισμάτων, και μάλιστα το πρώτο αυτού του είδους και αυτής της έκτασης που ανακαλύφθηκε στην 
Ιρλανδία. Η Ευρωπόλ συμμετείχε στην εν λόγω επιχείρηση μέσω επιτόπιου κινητού γραφείου, εγκλημα-
τολογικού εξοπλισμού (εξοπλισμός υπεριώδους ακτινοβολίας, συσκευές σάρωσης κινητών τηλεφώνων 
και λοιπός εξοπλισμός), ενώ χρησίμευσε επίσης ως πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
ιρλανδικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου άλλων κρατών μελών. Η επιχείρηση κατέληξε 
στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών. Εάν δεν είχε αποκαλυφθεί από την αστυνομία, η εγκληματική αυτή 
οργάνωση θα είχε τη δυνατότητα να κατακλύσει κυριολεκτικά την αγορά με εκατομμύρια πλαστά 
χαρτονομίσματα (ευρώ, λίρες στερλίνες, δολάρια ΗΠΑ και άλλα). Η Ευρωπόλ συμμετείχε σε δύο επιχει-
ρησιακές συνεδριάσεις και παρείχε επιτόπια υποστήριξη μέσω κινητού γραφείου και ειδικού εργαλείου 
εξαγωγής δεδομένων για εγκληματολογικούς σκοπούς (εγκληματολογική «εργαλειοθήκη», UFED).

Η Ευρωπόλ συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την 
Ιντερπόλ και άλλους εταίρους.
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Επιχείρηση Most
Τον Απρίλιο του 2010, 14 άνθρωποι συνελήφθησαν στην πόλη Λιούμπλιν της Πολωνίας. Οι ύποπτοι 
ήταν μέλη εκτεταμένου πολωνικού δικτύου που διένειμε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ 
στην ΕΕ. Η εν λόγω επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 120 αστυνομικοί, ήταν 
αποτέλεσμα ερευνών που διενεργήθηκαν επί τρία χρόνια στην Ιταλία, στην Πολωνία και την Ισπανία, 
υπό τον συντονισμό και την υποστήριξη της Ευρωπόλ. Δύο αξιωματικοί της Ευρωπόλ παρείχαν επι-
τόπια υποστήριξη μέσω της ανάπτυξης του κινητού γραφείου της Ευρωπόλ, η οποία τροφοδότησε 
την Πολωνία με διάφορες εκθέσεις επιχειρησιακής ανάλυσης και μια σημαντική και εκτενή έκθεση 
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων.

Η συνολική έρευνα στο πλαίσιο της επιχείρησης Most αφορούσε διάφορα παρακλάδια μιας πολω-
νικής ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία δραστηριοποιούνταν σε διάφορες χώρες της 
ΕΕ. Η επιχείρηση Most οδήγησε συνολικά στη σύλληψη 
περισσότερων από 80 εγκληματιών.

Η Ευρωπόλ συμμετείχε στις έρευνες από τον Ιούνιο του 
2008 μέσω αναλυτικής, υλικοτεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης. Η Ευρωπόλ συντόνισε επίσης τη διεθνή 
συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολω-
νίας και της Ισπανίας παρέχοντας τη σχετική συμβουλευ-
τική και εκπαιδευτική υποστήριξη. Στο πλαίσιο των εν 
λόγω ερευνών διοργανώθηκαν διάφορες επιχειρησιακές 
συνεδριάσεις τόσο στην έδρα της Ευρωπόλ όσο και στα 
κράτη μέλη. Επιχειρησιακή υποστήριξη παρασχέθηκε 
δύο φορές, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης του κινη-
τού γραφείου. Η επιχείρηση θεωρήθηκε σπουδαία επι-
τυχία καθώς οδήγησε στην εξάρθρωση μιας επικίνδυνης 
και μεγάλης εγκληματικής ομάδας με έντονη δραστηρι-
ότητα στη διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ.

Για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου της 
ως κεντρικής υπηρεσίας, η Ευρωπόλ προσφέρει ευρύ 
φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στα κράτη μέλη 
της ΕΕ και σε άλλους εταίρους. Η Ευρωπόλ υποστη-
ρίζει ενεργά τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω της 

συγκέντρωσης, ανάλυσης, διάδοσης και διευκόλυν-
σης της ανταλλαγής στοιχείων σχετικά με εγκλημα-
τικές δραστηριότητες, καθώς και μέσω της παροχής 
άλλου είδους εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης για 
την υποστήριξη ερευνών.

Η εν λόγω δραστηριότητα της Ευρωπόλ περιλαμβάνει 
επίσης τη συμμετοχή της σε κοινές ομάδες έρευνας 
και την παροχή οικονομικής βοήθειας και επιτόπιας 
συνδρομής, όταν αυτή ζητείται. Επιπλέον, η Ευρωπόλ 
παρέχει εγκληματολογική υποστήριξη σε αρχές επιβο-
λής του νόμου. Μέσω της εγκληματολογικής υποστή-
ριξης προσδιορίζεται η προέλευση των υλικών και του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
των πλαστών χαρτονομισμάτων. Η Ευρωπόλ παρέχει 
επίσης τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση επί τακτικών 
και τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την προστασία 
του ευρώ από την παραχάραξη.

Η Ευρωπόλ έχει συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες 
έρευνες σε υποθέσεις παραχάραξης του ευρώ στην 
ΕΕ. Το 2010, 838 υποθέσεις παραχάραξης ευρώ 
και απάτης με κάρτες πληρωμών υποστηρίχθηκαν 
ενεργά από την Ευρωπόλ, με αποτέλεσμα την εξάρ-
θρωση πέντε μεγάλων παράνομων τυπογραφείων. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών σε υποθέσεις παραχάρα-
ξης του ευρώ, οι οποίες έλαβαν οικονομική υποστή-
ριξη από την Ευρωπόλ, περιλάμβαναν την κατάσχεση 
πλαστών νομισμάτων αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ και 
τη σύλληψη 70 ατόμων.
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Εξάρθρωση παράνομου τυπογραφείου στη Βουλγαρία
Τον Οκτώβριο του 2010, κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης εκ μέρους των βουλγα-
ρικών αρχών, συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι και εξαρθρώθηκε παράνομο τυπογραφείο. Το παράνομο 
αυτό τυπογραφείο ήταν εξοπλισμένο με τα ακόλουθα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την 
παραγωγή πλαστών νομισμάτων:
• εκτυπωτής off set μάρκας Heidelberg και μηχάνημα θερμοτυπίας (για την παραγωγή ολογραμμάτων),
• μηχάνημα κοπής χαρτιού για βιομηχανική χρήση,
• μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων,
• λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας, λοιπός βασικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες.

Για την εν λόγω επιχείρηση η Ευρωπόλ προσέφερε επιτόπια επιχειρησιακή ανάλυση και τεχνική συν-
δρομή μέσω του κινητού της γραφείου. Εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ διενήργησαν τεχνικές αναλύσεις 
επί των μηχανημάτων που κατασχέθηκαν, μέσω των οποίων εντόπισαν ορατές και φθορίζουσες εικόνες 
χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ στην «κουβέρτα» από καουτσούκ του μηχανήματος εκτύπωσης off set. 
Από τα ευρήματα αυτά κατέστη σαφές ότι το εν λόγω μηχάνημα είχε χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ.

3.7. Απάτη με κάρτες πληρωμών
Η απάτη με κάρτες πληρωμών αποτελεί ένα διαρκώς 
εντεινόμενο παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο ευθύνε-
ται για τεράστιες οικονομικές ζημίες και στο εσωτε-
ρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι ζημίες 
αυτές σημαίνουν κέρδη για τις ομάδες του οργανω-
μένου εγκλήματος, καθώς τα παράνομα έσοδά τους 
επενδύονται με σκοπό την ανάπτυξη άλλων μορφών 
εγκληματικής δραστηριότητας.

Ως κομβικό σημείο ανταλλαγής εμπιστευτικών πλη-
ροφοριών για περιπτώσεις απάτης αυτού του είδους, 
η Ευρωπόλ υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας 
που αποσκοπούν στην προστασία της αγοράς της 
ΕΕ και των πελατών της τόσο εντός της ευρωπαϊκής 
επικράτειας όσο και παγκοσμίως.

Η Ευρωπόλ εκπονεί αναλυτικές εκθέσεις και αξιολογή-
σεις απειλών σχετικά με την απάτη με κάρτες πληρωμών 

και τις δραστηριότητες 
του οργανωμένου εγκλή-
ματος στον συγκεκριμένο 
τομέα. Εφόσον το εν λόγω 
φαινόμενο έχει διασυνο-
ριακό χαρακτήρα, συστή-
νονται επίσης κοινές 
ομάδες έρευνας ώστε να 
διευκολύνεται η συνεργα-
σία σε επίπεδο ΕΕ.

Μέσω ενημερώσεων 
σχετικά με την απάτη 
με κάρτες πληρωμών, η 
Ευρωπόλ γνωστοποιεί 

πληροφορίες που αφορούν τις νέες τάσεις και τις 
τεχνικές και τρόπους δράσης των εγκληματικών 
ομάδων στους ερευνητές των κρατών μελών και των 
συνεργαζόμενων χωρών.
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Αξιολόγηση απειλών σχετικά με την απάτη με κάρτες πληρωμών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το 2010 η Ευρωπόλ εκπόνησε μια αξιολόγηση απειλών σχετικά με την απάτη με κάρτες πληρωμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα δημοσιευτεί το 2011. Η έκθεση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση 
και τις μελλοντικές τάσεις όσον αφορά την εγκληματικότητα στον τομέα των καρτών πληρωμών και 
των συναλλαγών με κάρτες.
Είναι η πρώτη φορά που εκπονείται μια τέτοια αξιολόγηση. Μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί 
αριθμητικά στοιχεία ούτε είχαν περιγραφεί συγκεκριμένοι τρόποι δράσης των επιδιδόμενων σε ανάλο-
γες δραστηριότητες εγκληματικών ομάδων με αποτέλεσμα οι αρχές επιβολής του νόμου και οι αρμόδιοι 
για τη λήψη αποφάσεων να μην έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Αναγνωρίζοντας 
το διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα της συγκεκριμένης μορφής απάτης, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους και διαβίβασαν στην Ευρωπόλ πολύ ευαίσθητα δεδομένα προς ανάλυση, 
βάσει των οποίων εκπονήθηκε η εν λόγω αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση απειλών αποσκοπεί στη διατύπωση συστάσεων σχετικά με αντίμετρα και ειδικές δράσεις 
που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να περιοριστεί το εύρος της 
απάτης. Η τρέχουσα κατάσταση, καθώς και τα παράνομα έσοδα που καρπώνονται οι εγκληματίες και τα 
οποία υπερβαίνουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβάλλουν τη λήψη έκτακτων μέτρων συνεργασίας.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

Δικτυακός τόπος του Κέντρου πληροφοριών για το οικονομικό έγκλημα

Νέα σχετικά με την παραχάραξη νομισμάτων

Κατάλογος της Ευρωπόλ για τον λογότυπο του Ecstasy

Έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την παραχάραξη του ευρώ

Ειδοποιήσεις σχετικά με περιπτώσεις απάτης πληρωμών με μέσα εκτός μετρητών

Κοινή έκθεση ΕΚΠΝΤ/Ευρωπόλ σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες

Πηγή: Έρευνα χρηστών της Ευρωπόλ.

Το 2010 η Ευρωπόλ δημιούργησε ένα δίκτυο εγκληματολόγων εμπειρογνώμων, το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση των συσκευών υποκλοπής στοιχείων. Το δίκτυο προάγει τη διεθνή συνεργασία για την 
καταπολέμηση της απάτης με κάρτες πληρωμών μέσω παροχής τεχνικών διευκολύνσεων.

Το κινητό γραφείο και η κινητή εγκληματολογική 
«εργαλειοθήκη» [η οποία περιλαμβάνει τη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών, το εργαλείο εξαγωγής δεδομέ-
νων για εγκληματολογικούς σκοπούς (UFED) και τη 
βάση δεδομένων για τον έλεγχο καρτών] παρέχουν 
επιπλέον επιτόπια υποστήριξη των ερευνητικών 
μέτρων. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών (Card Reader) 
μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από τη μαγνητική ται-
νία ή το τσιπ μιας γνήσιας ή πλαστής κάρτας πληρω-
μών. Το 2010 τα κράτη μέλη έστειλαν στην Ευρωπόλ 
κάρτες που είχαν κατασχέσει προκειμένου να εξα-
γάγει δεδομένα από αυτές. Η συσκευή ανάγνωσης 
καρτών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απευθείας 
κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για τον 

ίδιο σκοπό. Δεδομένα μπορούν να ανακτώνται από 
κινητό τηλέφωνο μέσω της χρήσης του εργαλείου 
UFED, ενώ δύο επιτυχείς επιχειρήσεις έχουν ήδη υπο-
στηριχθεί με το εργαλείο αυτό από τη στιγμή που 
άρχισε να χρησιμοποιείται, τον Σεπτέμβριο του 2010. 
Η βάση δεδομένων για τον έλεγχο καρτών παρέχει 
στοιχεία σχετικά με τον εκδότη της κάρτας και χρη-
σιμοποιείται σε καθημερινή βάση από την Ευρωπόλ.

Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και του ιδιωτικού 
τομέα οδήγησε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομέ-
νων για τον έλεγχο καρτών στην Ευρωπόλ, όπου 
φυλάσσονται πληροφορίες για τους εκδότες καρ-
τών πληρωμών σε παγκόσμια κλίμακα (AMEX, VISA, 
MasterCard και κάρτες πληρωμών καυσίμων).
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Επιχείρηση The Godfather
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, η Ευρωπόλ υποστήριξε τη συνεργασία αρχών επιβολής 
του νόμου από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, η οποία 
οδήγησε στη διάλυση και κατάσχεση του εξοπλισμού εργαστηρίων παραγωγής συσκευών υποκλοπής 
δεδομένων στη Ρουμανία και στη σύλληψη των μελών της εγκληματικής συμμορίας. Το εγκληματικό 
δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα που συνίστατο στην υποκλοπή δεδομένων καρτών και σε παράνο-
μες αναλήψεις μετρητών. Οι συσκευές υποκλοπής που κατασχέθηκαν ήταν έτοιμες να τοποθετηθούν σε 
πολλούς διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων ATM (αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές) σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η τελική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκαν 31 κατ’ οίκον έρευνες, διεξήχθη στο 
Βουκουρέστι τον Ιανουάριο του 2010. Κατασχέθηκαν επίσης εκατοντάδες πλαστές κάρτες πληρωμών, 
μη επεξεργασμένα δεδομένα καρτών, συσκευές υποκλοπής, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (μικροκάμε-
ρες, PIN pads) και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστών πιστωτικών καρτών. Η 
Ευρωπόλ διαβίβασε στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας διάφορες αναλυτικές εκθέσεις, καθώς και την 
ανάλυση του λογισμικού υποκλοπής δεδομένων. Κατά τους μήνες που ακολούθησαν την επιχείρηση 
στο Βουκουρέστι, έπαψαν οι επιθέσεις υποκλοπής δεδομένων καρτών.

Επιχείρηση Lottery
Μια ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος είχε αναπτύξει δράση στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Ρουμανία 
και την Ισπανία, χρησιμοποιώντας δεδομένα καρτών πληρωμών που είχαν συγκεντρωθεί από υποκλοπές 
στο διαδίκτυο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα μέλη της ομάδας είχαν προκαλέσει ζημίες ύψους 400 000 
ευρώ. Η Ευρωπόλ συνέδραμε τη σχετική επιχείρηση διεθνούς συνεργασίας για περισσότερο από ένα έτος, 
αρχικά εκπονώντας διάφορες αναλυτικές εκθέσεις που αναδείκνυαν τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2010, το κινητό γραφείο της Ευρωπόλ, βάσεις δεδομένων και τεχνικός 
εξοπλισμός εγκαταστάθηκαν στο επιχειρησιακό κέντρο που συστάθηκε στη Ρουμανία προς διευκόλυνση 

Το 2010 η Ευρωπόλ υποστήριξε πολλαπλές έρευνες των 
ευρωπαϊκών αρχών επιβολής του νόμου που σκοπό 
είχαν την παρεμπόδιση του έργου όσων επιδίδονται σε 
διεθνείς απάτες με κάρτες πληρωμών. Η Ευρωπόλ επικε-
ντρώθηκε στις πιο επικίνδυνες ομάδες του οργανωμέ-
νου εγκλήματος, οι οποίες παράγουν και αναπτύσσουν 
παράνομο εξοπλισμό για την αντιγραφή, την παραποί-
ηση και τη δόλια χρήση καρτών πληρωμών. Αποτέλε-
σμα της αποδοτικής αυτής διασυνοριακής συνεργασίας 
ήταν να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα διαφόρων 
εργαστηρίων παραγωγής συσκευών για την υποκλοπή 
δεδομένων, καθώς και παγκόσμια δίκτυα που δραστη-
ριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση εξοπλισμού, 
δεδομένων καρτών και χρήματος.

Υποκλοπή δεδομένων: η αντιγραφή των δεδομένων της μαγνητικής ταινίας μιας κάρτας πληρωμών 
—χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του κατόχου της— συμβαίνει συνήθως όταν η κάρτα χρησιμοποιείται 
σε γνήσιο μηχάνημα ATM ή σε τερματικό σημείου πώλησης από τον κάτοχο. Τα δεδομένα της γνήσιας κάρ-
τας αντιγράφονται με τον τρόπο αυτό σε νέες κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για παράνομη ανάληψη 
μετρητών, συνήθως εκτός της χώρας διαμονής του κατόχου της κάρτας.
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της τελικής επιχείρησης. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η κινητή εγκληματολογική «εργαλειοθήκη» για 
την ανάκτηση δεδομένων τα οποία ελέγχονταν άμεσα έναντι των βάσεων δεδομένων της Ευρωπόλ. 
Όργανα επιβολής του νόμου διενήργησαν 17 κατ’ οίκον έρευνες και 22 συνεντεύξεις με υπόπτους, 
ενώ εκτελέστηκαν επίσης 16 εντάλματα σύλληψης στη Γαλλία και τη Ρουμανία. Η εν λόγω επιχείρηση 
προστάτευσε την ΕΕ από περαιτέρω επιθέσεις της συγκεκριμένης ομάδας.

Η Ευρωπόλ συνιστά ορισμένα απλά βήματα ώστε να μην πέσετε θύμα
υποκλοπής δεδομένων
Προστατεύετε τον προσωπικό κωδικό σας (PIN). Κρύβετε πάντα το πληκτρολόγιο του ΑΤΜ με 
το χέρι και το σώμα σας ώστε να μην μπορεί κανείς να δει τον προσωπικό κωδικό σας. Μην αποκα-
λύπτετε σε κανέναν τον προσωπικό κωδικό σας (ακόμη και αν σας παρουσιαστεί ως αστυνομικός ή 
εκπρόσωπος της τράπεζας).
Προσέχετε τυχόν άτομα που βρίσκονται γύρω σας. Εάν κάποιος συμπεριφέρεται με ύποπτο τρόπο, 
ή σας κάνει να νιώθετε άβολα, επιλέξτε διαφορετικό μηχάνημα.
Σταθείτε κοντά στο μηχάνημα ΑΤΜ.
Εάν διαπιστώσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά με το μηχάνημα, μην το χρησιμοποιείτε και ενημε-
ρώστε αμέσως την τράπεζα ή την αστυνομία.
Παραμένετε προσεκτικοί. Εάν υπάρχουν άτομα που συνωστίζονται κοντά σας ή σας παρακολουθούν, 
ακυρώστε τη συναλλαγή και πηγαίνετε σε άλλο μηχάνημα.

3.8. Εγκληματικότητα υψηλής 
τεχνολογίας

Το κέντρο εγκληματικότητας υψηλής τεχνολογίας 
(High Tech Crime Centre) της Ευρωπόλ παρέχει υπο-
στήριξη στον αγώνα των κρατών μελών κατά του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το Κέντρο αναπτύσσει 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα προς εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κρατών μελών στον σημαντικό αυτόν 
τομέα που αφορά μια ολοένα ανερχόμενη μορφή 
εγκληματικής δραστηριότητας.

3.8.1. Ηλεκτρονικό έγκλημα

Η κακόβουλη δραστηριότητα στο διαδίκτυο εξακο-
λούθησε να αναπτύσσεται και κατά τη διάρκεια του 
2010. Λόγω των επιθέσεων σε διαδικτυακές υπηρεσίες, 
π.χ. με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού (malware), 
οι τελικοί χρήστες καθίστανται ολοένα πιο ευάλω-
τοι σε επιθέσεις πειρατών του διαδικτύου (hackers). 
Παράλληλη άνθηση παρατηρείται και στον χώρο της 
παραοικονομίας, όπου οι παρανόμως αποκτηθείσες 
πληροφορίες, δεξιότητες και εργαλεία γίνονται αντι-
κείμενο αγοραπωλησίας από τους εκάστοτε δράστες.

Έχει πλέον αναπτυχθεί ένα είδος εξελιγμένης και 
αυτάρκους ψηφιακής παραοικονομίας, όπου τα 
δεδομένα αποτελούν αντικείμενο παράνομης εμπο-

ρίας. Τα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα που 
συνιστούν προϊόν υποκλοπής έχουν συγκεκριμένη 
νομισματική αξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανά-
πτυξη μιας σειράς νέων εγκληματικών δραστηριο-
τήτων, όπως το phishing (ηλεκτρονικό «ψάρεμα»), 

©
 Fotolia
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το pharming (δόλια εκτροπή σε ψευδεπίγραφους 
ιστοτόπους), η διανομή κακόβουλου λογισμικού και 
η παγίδευση εταιρικών βάσεων δεδομένων. Οι δρα-
στηριότητες αυτές υποστηρίζονται από μια πλήρως 
ανεπτυγμένη υποδομή που περιλαμβάνει συντάκτες 
κακόβουλων κωδίκων, ειδικευμένες υπηρεσίες φιλο-
ξενίας ιστοσελίδων και άτομα ικανά να μισθώνουν 
δίκτυα πολλών χιλιάδων παγιδευμένων υπολογιστών 
ώστε να πραγματοποιούν αυτόματες επιθέσεις.

Μέσω ενός ειδικού αρχείου δεδομένων εργασίας προς 
ανάλυση, η Ευρωπόλ συμμετείχε σε διασυνοριακές 
επιχειρήσεις που αφορούσαν επιθέσεις με τη χρήση 
κακόβουλου λογισμικού εναντίον χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Ήδη σήμερα αρκετές υποθέσεις που βρί-
σκονται υπό εξέλιξη υποστηρίζονται από την Ευρω-
πόλ. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να καταλήξει 
σε ανάληψη κοινών δράσεων κατά το προσεχές έτος.

Η διαρκώς εντεινόμενη απειλή του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος στην ΕΕ έχει πλέον αναγάγει τη συγκε-
κριμένη μορφή εγκλήματος σε προτεραιότητα της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και κατά 
συνέπεια της Ευρωπόλ.

Το 2010 αναπτύχθηκαν στην έδρα της Ευρωπόλ 
ψηφιακά εγκληματολογικά μέσα έρευνας και ανά-
πτυξης, τα οποία αναμένεται να ενημερωθούν περαι-
τέρω κατά το ερχόμενο έτος με τη συνδρομή νέων 
τεχνικών πόρων.

Η Ευρωπόλ ανέπτυξε και παρουσίασε επίσης πρό-
σφατα τρία νέα προγράμματα κατάρτισης που 
αφορούν τη διερεύνηση υποθέσεων ηλεκτρονικού 
εγκλήματος και απευθύνονται σε ειδικευμένους στην 
καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος αστυνο-
μικούς από κράτη μέλη της ΕΕ και υπό ένταξη χώρες.

Η ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για το ηλεκτρονικό 
έγκλημα (EUCTF), η οποία απαρτίζεται από υπεύθυ-
νους μονάδων ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΕ και 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Eurojust, συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπόλ το 
2010 με σκοπό να αποτελέσει μια πλατφόρμα υπευθύ-
νων έρευνας και δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήμα-
τος. Η ομάδα EUCTF θα συμβάλει στην ανάπτυξη και 
προώθηση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης της ΕΕ 
για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προ-
καλεί η χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου για τη 
διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Εξάλλου, η Ευρωπόλ 
εξακολουθεί να αναπτύσσει τις σχέσεις και τη συνερ-
γασία της με τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα ως παράγοντες που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό έγκλημα και 

στην έρευνα. Η συνεργασία αυτή πρόκειται να ενισχυ-
θεί με την εφαρμογή νέων στρατηγικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης, το 
οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού χώρου 
δικαιοσύνης και ασφάλειας για τα 550 εκατομμύρια 
πολιτών της ΕΕ, η Ευρωπόλ έχει κληθεί να εντείνει τη 
στρατηγική της ανάλυση σχετικά με το ηλεκτρονικό 
έγκλημα. Διάφορα συμπεράσματα και πρωτοβουλίες 
έχουν προωθηθεί με σκοπό τη διαμόρφωση μιας 
συντονισμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η υλο-
ποίηση της στρατηγικής αυτής θα γίνει με τρόπο ανά-
λογο των πολλαπλών μορφών εγκληματικότητας που 
προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων μέσων: απεικόνιση 
σεξουαλικής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης παι-
διών, τρομοκρατικές δραστηριότητες, επιθέσεις σε 
ηλεκτρονικά δίκτυα, απάτη, κλοπή ταυτότητας κ.λπ.

Για να συνεισφέρει στον στρατηγικό σχεδιασμό για 
ένα ευρωπαϊκό κέντρο ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
η Ευρωπόλ εκπόνησε την αξιολόγηση iOCTA —αξι-
ολόγηση απειλών για το οργανωμένο έγκλημα που 
διευκολύνεται από το διαδίκτυο, η οποία πρόκειται 
να δημοσιοποιηθεί εντός του 2011.

3.8.2. Πλατφόρμα της Ευρωπόλ 
για το ηλεκτρονικό έγκλημα

Η πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό έγκλημα που ήδη 
υλοποιείται από την Ευρωπόλ βασίζεται στους εξής 
τρεις πυλώνες:

• Επιγραμμικό σύστημα αναφοράς διαδικτυακού 
εγκλήματος (I-CROS). Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό 
κόμβο ενός δικτύου εθνικών σημείων επιγραμμικής 
αναφοράς από τα κράτη μέλη και τρίτα μέρη προς 
την Ευρωπόλ, όπου μπορεί να δηλώνεται και να 
αποτυπώνεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα το σύνολο 
των αξιόποινων πράξεων που επισημαίνονται στο 
διαδίκτυο, εάν συντρέχει ανάγκη.

• Ειδικό αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση 
της Ευρωπόλ που αφορά δραστηριότητες του 
οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες διευκολύνο-
νται μέσω του διαδικτύου και των ΤΠΕ και απο-
σκοπούν σε οικονομικά οφέλη. Το ενδιαφέρον 
εδώ εστιάζεται στον εντοπισμό και εντέλει στην 
εξάρθρωση ομάδων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κατά κανόνα, 
οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
αφορούν κυρίως επιθέσεις σε συστήματα ή δίκτυα 
υπολογιστών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκλη-
ματικών δραστηριοτήτων υπάγονται μεταξύ άλλων 
η ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού, η πειρατεία 
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Δίκτυο πειρατείας
Η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία του Βελγίου
—μονάδα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήμα-
τος στις Βρυξέλλες— διενήργησε διεθνή έρευνα η οποία 
αφορούσε δίκτυο πειρατείας ταινιών. Τον Σεπτέμβριο 
του 2010, η Ευρωπόλ και η Eurojust συντόνισαν τις προ-
σπάθειές τους, οι οποίες κατέληξαν στη σύλληψη 15 ατό-
μων και στην κατάσχεση 49 διακομιστών σε 12 χώρες 
της ΕΕ και σε μία εκτός ΕΕ. Η οικονομική ζημία από την 
πειρατική δραστηριότητα της συγκεκριμένης ομάδας 
υπολογίστηκε στα 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως.
Το κέντρο εγκληματικότητας υψηλής τεχνολογίας της 
Ευρωπόλ και μια ομάδα αναλυτών διοργάνωσαν επιχει-

ρησιακές συνεδριάσεις στην έδρα της Ευρωπόλ προκειμένου να διαμορφώσουν τη βέλτιστη δυνατή στρα-
τηγική. Στον ιδιαίτερα τεχνικό αυτόν τομέα, είχε ιδιαίτερη σημασία να προστατευτούν τα ψηφιακά στοιχεία 
που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε διακομιστές και σκληρούς δίσκους, οπότε και η ανάληψη ταυτόχρονης 
δράσης αποτέλεσε βασικό παράγοντα της επιτυχίας της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της επιχεί-
ρησης, αξιωματικοί-σύνδεσμοι από τις 13 εμπλεκόμενες χώρες χρησιμοποίησαν την αίθουσα επιχειρήσεων 
της Ευρωπόλ με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο ενόσω διαρκούσε η επιχείρηση.

(hacking), η κλοπή ταυτότητας και πολύπλοκες 
επιθέσεις που επιχειρούνται υπό τη μορφή ηλε-
κτρονικού «ψαρέματος» ή αφορούν το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο. Το αρχείο δεδομένων εργασίας προς 
ανάλυση αποτελεί απάντηση στο αίτημα κρατών 
μελών της ΕΕ για συνδρομή στην αντιμετώπιση του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο.

• Διαδικτυακή πλατφόρμα εγκληματολογικής εμπει-
ρογνωμοσύνης (I-FOREX). Αυτή περιλαμβάνει ένα 
είδος διαδικτυακής πύλης και το σύνολο των πλη-
ροφοριών που δεν σχετίζονται με προσωπικά/
επιχειρησιακά δεδομένα, τα οποία ούτως ή άλλως 
περιλαμβάνονται στους δύο προαναφερθέντες 
πυλώνες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
I-FOREX αφορούν κυρίως βέλτιστες αστυνομικές 
πρακτικές και κατάρτιση και βοηθούν τους ερευνη-
τές να προσαρμόζουν τις τεχνικές δεξιότητές τους 
στις εκάστοτε σύγχρονες εξελίξεις.

3.9. Κλοπή πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Οι παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιο-
κτησίας αφορούν δύο κύριες κατηγορίες αναγνω-
ρισμένων και προστατευμένων δικαιωμάτων. Η 
πρώτη σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία 
που καλύπτει διάφορους τομείς, όπως τα διακρι-
τικά σύμβολα (εμπορικά σήματα), τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τους σχεδιασμούς και τα μοντέλα 
(παραποίηση). Η δεύτερη αφορά τα πνευματικά 
δικαιώματα λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 
έργων, όπως ταινιών, μουσικής και προγραμμά-
των λογισμικού (πειρατεία). Η παραποίηση είναι 
αδίκημα που συνδέεται με την παραβίαση της βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας, ενώ η πειρατεία είναι το 
αδίκημα που συνδέεται με την παραβίαση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2009, 118 εκατομμύρια παράνομα και πειρατικά προϊόντα, στο 
πλαίσιο 43 500 υποθέσεων, κατασχέθηκαν από τελωνεία στα σύνορα της (7). Τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνουν 
υπόψη τις κατασχέσεις εντός ΕΕ ή τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από άλλες αρχές επιβολής του νόμου, 
όπως αστυνομικές και τελωνειακές υπηρεσίες. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις εντοπισμού 
πλαστών προϊόντων που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποιημένων και 
Πειρατικών Προϊόντων δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών 
και των στατιστικών σχετικά με τα παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (8).

(7) Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7 Ιουλίου 2009.

(8) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

©
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Απομιμήσεις φυτοφαρμάκων

Μια υπόθεση του 2010 αφορούσε την παράνομη παρασκευή, διανομή και προμήθεια απομιμήσεων 
χημικών προϊόντων, δυνητικά επικίνδυνων, τα οποία προορίζονταν για την επεξεργασία τροφίμων, για 
χρήση ως εδαφοβελτιωτικά, καθώς και για άλλες γεωργικές εφαρμογές. Η εν λόγω έρευνα οδήγησε στην 
κατάσχεση, εκ μέρους των γερμανικών αρχών, 28 τόνων απομιμήσεων φυτοφαρμάκων τα οποία θα 
μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Η κατάσχεση έγινε κατόπιν προ-
ειδοποιητικού μηνύματος από την Ευρωπόλ, βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από προηγούμενες 
υποθέσεις σε άλλα κράτη μέλη και από θιγόμενους κατόχους αδειών χημικών προϊόντων. Η Ευρωπόλ 
παρείχε αναλυτικές εκθέσεις και διοργάνωσε επιχειρησιακή συνεδρίαση με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Το προειδοποιητικό μήνυμα που εκδόθηκε από την Ευρωπόλ ενημέρωνε επίσης τις αρχές επιβολής 
του νόμου σχετικά με τους κινδύνους που συνεπαγόταν ο χειρισμός τέτοιου είδους προϊόντων καθώς 
το «σημείο ανάφλεξης» των συγκεκριμένων απομιμήσεων ήταν μόλις 24 ˚C.

Απομιμήσεις ηλεκτρικών εργαλείων

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αφορούσε ιταλικό δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο διακι-
νούσε μη ασφαλείς απομιμήσεις προϊόντων, όπως ηλεκτρικά εργαλεία και γεννήτριες.
Τον Μάιο του 2010 αρχές επιβολής του νόμου από επτά κράτη μέλη της ΕΕ, από κοινού με την Ευρωπόλ 
και τη Eurojust, οργάνωσαν σημαντική επιχείρηση κατά του εγκληματικού αυτού δικτύου.

Η παραποίηση δεν περιορίζεται πλέον στα προϊό-
ντα πολυτελείας. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα 
που αφορά κάθε είδους αγαθά, στα οποία συγκατα-
λέγονται όχι μόνο καταναλωτικά είδη όπως τσιγάρα, 
ρουχισμός και αξεσουάρ αλλά και προϊόντα που θα 
μπορούσαν να έχουν συνέπειες στην υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών, όπως ηλεκτρονικές 
συσκευές, ποτά, τρόφιμα και φάρμακα.

Η παραποίηση και η πειρατεία μπορούν να προκαλέ-
σουν σοβαρή ζημία στην κοινωνία, στην οικονομία 
και στους καταναλωτές. Επηρεάζουν τη νόμιμη οικο-
νομική δραστηριότητα αφού συνεπάγονται πτώση 
πωλήσεων και εσόδων, γεγονός που έχει αντίκτυπο 
στην καινοτομία, στις επενδύσεις και στους πόρους 

που διατίθενται για έρευνα και ανάπτυξη. Ενθαρ-
ρύνουν επίσης τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι 
απομιμητές/παραποιητές δεν δεσμεύονται διόλου 
από τους νόμους, τους κανονισμούς, τους φόρους και 
τους δασμούς προς τους οποίους πρέπει να συμμορ-
φώνονται οι νόμιμες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η 
παραποίηση και η πειρατεία επιδρούν αρνητικά στην 
απασχόληση και στερούν τους εθνικούς προϋπολογι-
σμούς από φόρους και καταναλωτικούς δασμούς. Τα 
παραποιημένα προϊόντα μπορούν μάλιστα να αποτε-
λούν σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι 
προϊόντα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, ποτά, τρό-
φιμα, φάρμακα και παιχνίδια γίνονται πλέον συχνά 
αντικείμενο παραποίησης ή απομίμησης.

Από στοιχεία που συγκεντρώνει η Ευρωπόλ προ-
κύπτει ότι στην παράνομη εμπορία παραποιημέ-
νων προϊόντων ή απομιμήσεων και, σε μικρότερο 
βαθμό, στην πειρατεία συμμετέχουν ενεργά ομάδες 
του οργανωμένου εγκλήματος. Τα τεράστια χρημα-
τικά ποσά που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες 
παράνομες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τις 
περιορισμένες κυρώσεις ή πραγματικές διώξεις στον 

εν λόγω τομέα, έχουν δημιουργήσει για τις εγκλη-
ματικές οργανώσεις ευκαιρίες σημαντικών κερδών, 
τα οποία χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους προς 
υποστήριξη άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, 
όπως αυτές που αφορούν παράνομη μετανάστευση, 
ξέπλυμα χρήματος, λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκω-
τικών και διαφθορά.
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Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Υπηρεσία Πάταξης Δραστηριοτήτων της Μαφίας στη Νάπολη και 
οδήγησε στη σύλληψη 9 ατόμων από την Guardia di Finanza, καθώς και στην κατάσχεση υλικών και 
περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Επρόκειτο για την πιο πρόσφατη από 
μια σειρά επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που διήρκησε δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων επιχειρήσεων είχαν συλληφθεί 60 άτομα και είχαν κατασχεθεί 800 τόνοι παραποιημέ-
νων προϊόντων, συνολικής αξίας άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη διάρκεια ερευνών σε 143 
αποθήκες στο Βέλγιο, στη Γαλλία και τη Γερμανία. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 
20 κράτη μέλη της ΕΕ και τρεις ακόμα χώρες.

3.10. Απάτη ΦΠΑ στην ΕΕ

Η ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ) 
αποτελεί ένα είδος εξελιγμένης φορολογικής απά-
της από εγκληματίες, η οποία ζημιώνει τα καθεστώτα 
φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των κρατών 
μελών της ΕΕ. Το βασικό μοντέλο της διακρατικής 
ενδοκοινοτικής απάτης ΦΠΑ προϋποθέτει δύο του-
λάχιστον κράτη μέλη.

Η ΕΑΑΕ διαπράττεται από οργανωμένους εγκλη-
ματίες οι οποίοι δημιουργούν συνήθως δίκτυα 
συνδεδεμένων εταιριών και φυσικών προσώπων, 
εκμεταλλευόμενοι τις διάφορες ιδιαιτερότητες των 
εθνικών φορολογικών συστημάτων προκειμένου να 
αποκρύψουν τις πραγματικές συνδέσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Όσοι συμμετέχουν στα συγκεκρι-
μένα σχέδια απάτης ΦΠΑ, και οι οποίοι είναι καταρχάς 
υπεύθυνοι για τη φορολογική ζημία —οι λεγόμενοι 
αφανείς έμποροι— αναπτύσσουν δραστηριότητα για 
μικρό χρονικό διάστημα, ενίοτε μερικές μόνο εβδο-
μάδες, και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η απάτη ΦΠΑ 
κοστίζει στα κράτη μέλη περίπου 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η απάτη ΦΠΑ, είτε πρόκει-
ται για διασυνοριακή είτε για διακρατική, δεν θίγει 
απλώς τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά επιδρά επίσης αρνητικά στη νόμιμη 
οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί με 
τη σειρά του επηρεάζει δυσμενώς τα επίπεδα απα-
σχόλησης. Επιπλέον, τα έσοδα από την απάτη ΦΠΑ 
ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδό-
τηση άλλων μορφών εγκληματικής δραστηριότητας, 
όπως το λαθρεμπόριο τσιγάρων ή η διακίνηση ναρ-
κωτικών. Το μοντέλο της απάτης ΦΠΑ βασίζεται είτε 
σε εικονικές είτε σε πραγματικές συναλλαγές τύπου 
«carousel», όπου τα ίδια «αγαθά» πωλούνται ξανά 
και ξανά. Η συγκεκριμένη μορφή απάτης ονομάζεται 
απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel».

Η παραδοσιακή ΕΑΑΕ που βασίζεται σε αγαθά και 
αφορά εμπορεύσιμα είδη όπως τα κινητά τηλέφωνα, 
τα τσιπ υπολογιστών ή τα πολύτιμα μέταλλα δεν απο-
τελεί πλέον το μοναδικό μέλημα στον συγκεκριμένο 
τομέα. Παρατηρείται ταυτόχρονα μια σαφής ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων απάτης ΦΠΑ που αφορά 
και τις υπηρεσίες, καθώς οι δραστηριοποιούμενοι 
στον τομέα ενδιαφέρονται πλέον και για άυλα αντι-
κείμενα και έχουν επεκτείνει τη δράση τους στους 
τομείς του περιβάλλοντος και των αγορών ενέργειας.

Σημαντική απάτη ΦΠΑ εντοπίστηκε στον τομέα της 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ή των λεγόμενων 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπόλ 
εκτιμά ότι η ζημία από την απάτη όσον αφορά τις 
πιστώσεις άνθρακα μεταξύ του Ιουνίου 2008 και του 
Δεκεμβρίου 2009 έφτανε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ προέβλεψε ειδικό σχέδιο 
για τον συντονισμό των ερευνών των κρατών μελών, 
το οποίο θα λειτουργούσε επίσης ως πλατφόρμα 
ταχείας ανταλλαγής στοιχείων σχετικά με τη συγκε-
κριμένη δραστηριότητα.

Το σχέδιο ανάλυσης της Ευρωπόλ για την ενδο-
κοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ) είναι 
η μοναδική βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με θέματα 
ΕΑΑΕ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει 
καταστεί βασικό σημείο αναφοράς για τις επιχειρή-
σεις επιβολής του νόμου. Η γνώση και τα δεδομένα 
που φυλάσσονται στην Ευρωπόλ καθιστούν εφικτή 
τη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας της κατάστα-
σης που επικρατεί όσον αφορά την εγκληματική δρα-
στηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα και βοηθούν 
στον εντοπισμό των βασικότερων στόχων των εγκλη-
ματιών. Η Ευρωπόλ συνιστά πλέον κέντρο αριστείας 
σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διασυνοριακής 
απάτης ΕΑΑΕ και σχετικών παράνομων δραστηριο-
τήτων.
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Επιχείρηση Blue Sky
Τον Μάρτιο του 2010 αξιωματικοί της 
ισπανικής Guardia Civil διενήργησαν 
συλλήψεις και έρευνες σε εγκαταστά-
σεις πέντε φαινομενικά ανεξάρτητων 
εγκληματικών οργανώσεων εμπλεκό-
μενων σε υποθέσεις απάτης πιστώσεων 
άνθρακα. Μεταξύ Απριλίου και Νοεμ-
βρίου 2009, η απάτη στην Ισπανία είχε 
αποδώσει στις συγκεκριμένες ομάδες 
κέρδη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. 
Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ έγιναν επί-
σης έρευνες σε 14 εταιρίες στη Μαδρίτη, 
στη Μαρμπέλα, στη Βαρκελώνη και 
στο Βαλιαδολίδ, κατά τη διάρκεια των 
οποίων κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, 
εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και έγγραφα.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση, η Ευρωπόλ εκπόνησε αναλυτική έκθεση η οποία προσ-
διόριζε τον ισπανό «αφανή έμπορο». Η εταιρεία αυτή ήταν μέρος διεθνούς ομάδας που συνδεόταν με 
διάφορα άλλα δίκτυα απάτης ΕΑΑΕ, τα οποία εξετάζονταν στο πλαίσιο ερευνών σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Οι αναλυτικές εκθέσεις της Ευρωπόλ παρείχαν επίσης λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους 
σχετικούς ευρωπαϊκούς λογαριασμούς δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα μητρώα των 
κρατών μελών, μαζί με όλα επίσης τα συναφή δεδομένα των συναλλαγών απόκτησης και προμήθειας 
των ίδιων των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έδωσε στους ισπανούς ερευνητές τις απα-
ραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις στις οποίες έπρεπε να διενεργήσουν έρευνες κατά 
την ημέρα της επιχείρησης.

Το κινητό γραφείο αναπτύχθηκε επίσης από την Ευρωπόλ στις εγκαταστάσεις των ερευνητών κατά τη 
διάρκεια του επιχειρησιακού σκέλους, δίνοντας στους ερευνητές την ευκαιρία να εκτελούν ελέγχους 
«σε πραγματικό χρόνο» έναντι των βάσεων δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με πληροφορίες που 
αφορούσαν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην απάτη.

Η Ευρωπόλ παρέχει υποστήριξη στο μέσο τεχνικής 
συνδρομής και ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX), 
το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της εμπειρίας και των 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αξιωματικών που υπη-
ρετούν σε αρχές επιβολής του νόμου και εισαγγελέων 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ και γειτονικές χώρες. Η 
συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ είναι εξίσου σημα-
ντική για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ, καθώς 
οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 
ξεπλένουν συχνά τα παράνομα έσοδά τους σε χώρες 
εκτός ΕΕ.

3.11. Ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπόλ συνδράμει τα κράτη μέλη στην πρόληψη 
και καταπολέμηση των δραστηριοτήτων που αφο-
ρούν ξέπλυμα χρήματος, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την 
ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και άλλων χρηματο-
οικονομικών στοιχείων.

Το γραφείο της Ευρωπόλ για τα προϊόντα εγκλήμα-
τος (ECAB) συνδράμει τους αρμόδιους ερευνητές των 
κρατών μελών στην παρακολούθηση της διαδρομής 
προϊόντων εγκλήματος σε περιπτώσεις όπου περιου-
σιακά στοιχεία έχουν αποκρυφτεί σε χώρες διαφορε-
τικές από τη δική τους αλλά εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

©
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Επιχείρηση Shovel

Η επιχείρηση Shovel (φτυάρι) αφορούσε τις δραστηριότητες μιας εξαιρετικά βίαιης ομάδας του οργα-
νωμένου εγκλήματος, με έδρα την Ιρλανδία και δράση στον τομέα του εμπορίου ναρκωτικών και 
όπλων στην Ευρώπη. Η Ευρωπόλ συνέδραμε την Ιρλανδία, το ΗΒ, την Ισπανία και το Βέλγιο στο να 
παρακολουθήσουν τη διαδρομή των προϊόντων εγκλήματος που προέρχονταν από τις δραστηριό-
τητες της ομάδας και να βοηθήσουν τα θιγόμενα κράτη μέλη στην εξάρθρωση του εν λόγω δικτύου 
ξεπλύματος χρήματος.

Η ανάλυση που παρασχέθηκε από την Ευρωπόλ βοήθησε επίσης στο να εντοπιστούν νέα πρόσωπα που 
συνδέονταν με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια του 2010 συγκεντρώθηκαν 
νέα στοιχεία και, παρότι οι βασικές εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της οργάνωσης 
έδειχναν να έχουν μετακινηθεί στην Ισπανία, υψηλά στελέχη της εξακολουθούσαν την εγκληματική 
τους δραστηριότητα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2010 διοργανώθηκε στην έδρα της Ευρωπόλ επιχειρησιακή συνεδρίαση προκειμένου 
να προγραμματιστεί ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνε-
δρίαση αυτή ακολουθήθηκε από συνεδρίαση συντονισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 
στη Eurojust, με εκπροσώπους των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον 
Μάιο του 2010. Πέραν των διαφόρων εκθέσεων ανάλυσης της Ευρωπόλ σχετικά με τους διαφορετικούς 
ρόλους στο εσωτερικό της εγκληματικής ομάδας αλλά και με τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν στη 
διάθεσή τους στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και την Ασία, η Ευρωπόλ προσέφερε επίσης σημαντική υποστήριξη 
κατά την ημέρα της επιχείρησης αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τρία κινητά γραφεία σε Ιρλανδία, Ισπανία 
και ΗΒ. Τα κινητά γραφεία χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικές αίθουσες επιχειρήσεων δίνοντας στους 
ερευνητές τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν στοιχεία σε ασφαλές περιβάλλον και πραγματικό χρόνο.

Περισσότερες από 600 πληροφορίες ανταλλάχθηκαν μέσω των διαύλων της Ευρωπόλ. Εκπρόσωποι 
των εμπλεκόμενων χωρών ήταν παρόντες επιτόπου. Στη επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 
700 ερευνητές ενώ έγιναν 38 συλλήψεις στις τρεις χώρες, πέραν των πολυάριθμων επίσης κατ’ οίκον 
ερευνών. Η εγκληματολογική ανάλυση υπολογιστών (γραφείου, φορητών και παλάμης) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που κατασχέθηκε έχει αξιολογηθεί από 
ομάδες ερευνητών στα κράτη μέλη.

Η Ευρωπόλ φιλοξενεί τη μόνιμη γραμματεία του δικτύου διασύνδεσης υπηρεσιών ανάκτησης περιουσι-
ακών στοιχείων του Camden (CARIN), το οποίο αποτελεί ένα άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τον δικαστικό τομέα και τον τομέα επιβολής του νόμου. Το δίκτυο 
CARIN έχει επί του παρόντος 55 εγγεγραμμένα μέλη, στα οποία συγκαταλέγονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 
και εννέα διεθνείς οργανισμοί. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει ορίσει έναν σύνδεσμο από τον τομέα επιβολής 
του νόμου και έναν από τον δικαστικό τομέα προκειμένου να συνδράμουν στη διασυνοριακή συνεργασία 
με σκοπό την ανίχνευση, τη δέσμευση και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 
εγκληματικές δραστηριότητες. Οι εν λόγω σύνδεσμοι βοηθούν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, αλλά παρέχουν και επιχειρησιακή 
υποστήριξη μέσω των διαθέσιμων νομικών οδών.
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Επιχείρηση Dracula

Η επιχείρηση Dracula στόχευε ρουμανικές ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποι-
ούνταν σε διάφορες χώρες της ΕΕ —όπως η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία 
και η Σουηδία μεταξύ άλλων— καθώς και στη Νέα Ζηλανδία, στην Ελβετία και στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με 
τη ρουμανική Διεύθυνση Ερευνών σε Υποθέσεις Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT), 
το εγκληματικό αυτό δίκτυο λειτουργούσε από το 2006 προβάλλοντας ψεύτικες προσφορές μέσω του 
διαδικτύου. Οι εγκληματικές δραστηριότητες που είχε αναπτύξει αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ψευδείς 
πωλήσεις ανύπαρκτων αγαθών σε πελάτες μέσω δικτυακών τόπων εξαπάτησης (spoof websites) ή και 
νόμιμων δικτυακών τόπων δημοπρασιών (όπως το eBay και άλλοι), ηλεκτρονικό «ψάρεμα», χρήση πλα-
στών εγγράφων ταυτότητας για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, χρήση πλαστών 
πιστωτικών καρτών σε παιχνίδια πόκερ στο διαδίκτυο. Για να λαμβάνονται χρήματα από τα θύματα 
χρησιμοποιούνταν οι υπηρεσίες αποστολής χρημάτων Western Union και MoneyGram ενώ τα μέλη 
της οργάνωσης άνοιγαν οι ίδιοι λογαριασμούς σε τράπεζες. Η επιχείρηση βοήθησε στο να εντοπιστούν 
περισσότερα από 800 θύματα και το κόστος της εγκληματικής αυτής δραστηριότητας υπολογίζεται 
γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Επρόκειτο για κοινή επιχείρηση που ανέλαβαν αστυνομικές δυνάμεις από την Τσεχική Δημοκρατία, 
τη Γαλλία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ, ενώ οι κύριες έρευνες και συλλήψεις έλαβαν χώρα στη Ρουμανία. 
Το κινητό γραφείο και ένας εμπειρογνώμονας της Ευρωπόλ εστάλησαν στην Τσεχική Δημοκρατία. Για 
πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε τέτοιου είδους επιχείρηση «δορυφορικό» κινητό γραφείο. Στις έρευ-
νες που πραγματοποιήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία συμμετείχαν περισσότεροι από 150 αστυνομικοί, 
οι οποίοι διενήργησαν δεκάδες αιφνιδιαστικές κατ’ οίκον έρευνες και συνέλαβαν συνολικά 31 υπόπτους.

Η επιτόπια επιχειρησιακή συνδρομή της Ευρωπόλ οδήγησε σε οκτώ πραγματικές αντιστοιχήσεις μέσω 
αναζητήσεων που διενεργήθηκαν τόσο στο σύστημα πληροφοριών όσο και στο σύστημα ευρετηρίου 
της Ευρωπόλ. Ειδική έκθεση στοιχείων διαβιβάστηκε στην τσεχική αστυνομία, η οποία χρησιμοποιή-
θηκε ως συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο όταν ζητήθηκε από τις δικαστικές αρχές να θέσουν 
έναν από τους υπόπτους υπό κράτηση.
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4. Η εμβέλεια της Ευρωπόλ

4.1. Αρχές επιβολής του νόμου 
των κρατών μελών της ΕΕ

Η Ευρωπόλ βρίσκεται σε 24ωρη επικοινωνία με τις 
εθνικές μονάδες Ευρωπόλ που εδρεύουν στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ. Η μόνιμη αυτή επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με το έγκλημα είναι 
εφικτή χάρη στα εθνικά γραφεία σύνδεσης που φιλο-
ξενούνται στην έδρα της Ευρωπόλ. Πρόκειται για έναν 

Εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ και αριθμός των υπηρετούντων στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου 
στα κράτη μέλη της ΕΕ.

αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης της επικοινωνίας 
και παροχής υποστήριξης σε περίπου 2 εκατομμύρια 
αξιωματικούς που υπηρετούν σε αρχές επιβολής του 
νόμου της ΕΕ και, κυρίως, σε κάθε ενδιαφερόμενο 
ερευνητή, το έργο του οποίου μπορεί να ωφεληθεί 
από τη συνδρομή της Ευρωπόλ.

Αφότου η Δανία έκλεισε σταδιακά όλα τα γραφεία 
σύνδεσης με την ΕΕ σε διμερή βάση, αποφασίστηκε 
το 2010 ότι η συνεργασία της χώρας στον τομέα της 
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επιβολής του νόμου θα γινόταν πλέον μέσω του εθνι-
κού γραφείου σύνδεσης της Δανίας στην Ευρωπόλ.

4.2. Εξωτερική συνεργασία 
της Ευρωπόλ

Η Ευρωπόλ συνεργάζεται με διάφορους εταίρους 
στην ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες και οργανισμούς. 
Η ανταλλαγή πληροφοριών με τους εν λόγω εταίρους 
γίνεται βάσει συμφωνιών συνεργασίας. Ανάλογα με 
το είδος της συνεργασίας που αναπτύσσεται με τρί-
τους, οι αντίστοιχες συμφωνίες διακρίνονται σε δύο 
τύπους. Οι στρατηγικές συμφωνίες καθιστούν εφικτή 
την ανταλλαγή μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
κάθε είδους πληροφορίας, με εξαίρεση τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορούν αντιθέ-
τως να ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των επιχειρησι-
ακών συμφωνιών.

Η συνεργασία της Ευρωπόλ είναι στοιχείο ζωτικής 
σημασίας, είτε πρόκειται για συνεργασία με αρχές 
επιβολής του νόμου της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ είτε 
πρόκειται για άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Η Ευρωπόλ συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με 17 χώρες 
εκτός ΕΕ, 9 όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και 3 
ακόμα διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης 
της Ιντερπόλ, η οποία συνδέεται με πολλές πτυχές του 
επιχειρησιακού έργου της Ευρωπόλ.

Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Ευρω-
πόλ συνεχίζει τη στενή της συνεργασία με άλλους 
οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το 
2010 η Ευρωπόλ ανέλαβε την προεδρία στη συνερ-
γασία μεταξύ οργανισμών στον χώρο ΕΑΔ, η οποία 
ανατίθεται εκ περιτροπής. Υπό την ιδιότητα αυτή, 
ο διευθυντής της Ευρωπόλ φιλοξένησε την ετήσια 
συνεδρίαση των επικεφαλής των οργανισμών ΕΑΔ, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπόλ 
στις 26 Νοεμβρίου 2010, παρουσία των επικεφαλής 
της CEPOL, του ΕΚΠΝΤ, της Eurojust, του FRA, του 

Frontex, του Sitcen και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της γραμματείας του Συμβουλίου και της 
βελγικής και ουγγρικής προεδρίας. Οι επικεφαλής 
των οργανισμών επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της 
διοργανικής συνεργασίας μετά την έναρξη ισχύος 
της συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και σε θέματα 
όπως ο δημοκρατικός έλεγχος και δημοσιονομικά 
ζητήματα.

Η διοργανική συνεργασία έλαβε το 2010 νέα ώθηση 
με αφορμή ένα αίτημα της σουηδικής προεδρίας. 
Με το αίτημα αυτό ζητούνταν από την CEPOL, την 
Eurojust, την Ευρωπόλ και τον Frontex να προβούν 
σε από κοινού αξιολόγηση της τρέχουσας συνεργα-
σίας τους και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα 
για την περαιτέρω βελτίωσή της. Υποβλήθηκαν δύο 
εκθέσεις στη μόνιμη επιτροπή εσωτερικής ασφά-
λειας (COSI) και, μετά την έγκρισή τους, βρίσκονται 
τώρα στο στάδιο της υλοποίησης. Η διαδικασία αυτή 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2011. 
Οι προτάσεις αφορούν τόσο τη διμερή όσο και την 
πολυμερή συνεργασία και άπτονται θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως η συνεργασία επί επιχειρησια-
κών ζητημάτων, η διακυβέρνηση και οι εξωτερικές 
σχέσεις, η έρευνα και ανάπτυξη, η κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση.

Η θέσπιση της COSI ενίσχυσε επίσης τις επαφές και 
τον επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ των οργανι-
σμών ΕΑΔ της ΕΕ. Η COSI εκπόνησε έγγραφο με τίτλο 
«Η κατάσταση της εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ», το 
οποίο βασίστηκε σε τρία άλλα στρατηγικά έγγραφα, 
και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση απειλών όσον 
αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (OCTA) 
και στην έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις 
της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT), της Ευρωπόλ, 
καθώς και στην ετήσια ανάλυση κινδύνων (ARA) του 
Frontex. Πιστεύεται ότι μια τέτοια κοινή αξιολόγηση 
απειλών συνιστά στοιχείο ζωτικής σημασίας για την 
περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
εν λόγω οργανισμών.
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5. Προχωρώντας μπροστά

5.1. Στρατηγική και στόχοι
Η Ευρωπόλ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή ως προς την 
εξέλιξή της και είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της 
ως βασικού παράγοντα στον τομέα της επιβολής του 
νόμου στην ΕΕ. Στο άμεσο μέλλον, η στρατηγική της 
Ευρωπόλ θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς της 
καθημερινής της δραστηριότητας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη υποστήριξη της συνεργα-
σίας στο τομέα της επιβολής του νόμου.

Σε συνέχεια της φιλόδοξής της στρατηγικής, η Ευρωπόλ 
θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τις σημαντικότερες από 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα εκμεταλλευτεί 
επίσης κάθε ευκαιρία ώστε να επιτύχει περαιτέρω προ-
όδους και να αποδώσει απτά οφέλη. Η στρατηγική αυτή 
καθοδηγεί την Ευρωπόλ στην πορεία προς την επίτευξη 
των βασικών της στόχων προκειμένου να μπορεί να 
παρέχει στην ΕΕ ένα μοναδικό σύνολο επιχειρησιακών 
υπηρεσιών σε τρεις κύριους τομείς:

• Να λειτουργήσει ως το κύριο κέντρο της ΕΕ για 
την υποστήριξη επιχειρήσεων στο τομέα της 
επιβολής του νόμου
Αναμένεται να γίνουν περισσότερα προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η επιχειρησιακή αξία των πληροφο-
ριών που διαθέτει η Ευρωπόλ και να εξορθολογιστεί 
η παροχή αναλύσεων και άλλων επιχειρησιακών 
υπηρεσιών. Η Ευρωπόλ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο 
στη θέσπιση μιας αποτελεσματικότερης συνεργα-
σίας μεταξύ οργανισμών και εταίρων από τον τομέα 
της επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης 
της Eurojust και της Ιντερπόλ.

• Να καταστεί βασικός κόμβος της ΕΕ όσον αφορά 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εγκλη-
ματικότητα
Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για τον 
από κοινού προσδιορισμό των κενών ως προς την 
παροχή πληροφοριών και των προτεραιοτήτων 
όσον αφορά τις έρευνες σχετικά με τους σημαντι-

κότερους στόχους στον χώρο του εγκλήματος απο-
τελεί βασική συνιστώσα που πρέπει να ενισχυθεί. Οι 
μοναδικές ικανότητες της Ευρωπόλ της δίνουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο παροχής 
πληροφοριών στην ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση 
των εν λόγω ζητημάτων και τη δημιουργία μιας πλατ-
φόρμας πληροφοριών που θα μπορεί να εγγυάται 
μια αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή απόκριση σε 
βασικές απειλές ως προς την ασφάλεια. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη της ασφαλούς εφαρμογής δικτύου ανταλ-
λαγής πληροφοριών (εφαρμογή SIENA) θα φέρει την 
Ευρωπόλ ένα βήμα πιο κοντά στην «εμπροσθοφυ-
λακή» της επιβολής του νόμου.

• Να αναπτυχθεί περαιτέρω ως κέντρο εμπειρογνω-
μοσύνης της ΕΕ στο πεδίο της επιβολής του νόμου
Η Ευρωπόλ προωθεί νέες τεχνικές που βασίζονται 
στην καινοτομία και στις βέλτιστες πρακτικές, ενώ 
παρέχει επίσης κατάρτιση ποιότητας σε εξειδικευ-
μένους τομείς, όπως η παραχάραξη του ευρώ, η 
τρομοκρατία και η εξάρθρωση εργαστηρίων παρα-
σκευής ναρκωτικών.
Θα καλύψουμε τυχόν κενά γνώσης και εμπειρογνω-
μοσύνης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης βέλτι-
στων πρακτικών και μέσω της υποστήριξης των 
κρατών μελών, της παροχής συμβουλών και της ανά-
πτυξης της έρευνας στους τομείς της κατάρτισης, της 
τεχνικής υποστήριξης, της πρόληψης του εγκλήμα-
τος, των τεχνικών και εγκληματολογικών μεθόδων 
και ανάλυσης και των διαδικασιών έρευνας.

5.2. Με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον

Η Ευρωπόλ κατέχει πλέον σημαντική θέση στο πλαίσιο 
της ΕΕ, εν μέρει λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας, της 
νέας νομικής υπόστασής της (απόφαση του Συμβουλίου 
σχετικά με την Ευρωπόλ), καθώς και της νέας στρατη-
γικής και των βελτιωμένων ικανοτήτων του ίδιου του 
οργανισμού. Όλες αυτές οι εξελίξεις καθιστούν την 
Ευρωπόλ μοναδικό εταίρο και συνεργάτη των ευρω-
παϊκών αρχών επιβολής του νόμου και σημαντική συνι-
στώσα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ο δημοκρατικός έλεγχος αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα 
πρωτεύουσας σημασίας για την Ευρωπόλ. Το 2011 
ενδέχεται να σηματοδοτήσει ακόμη περισσότερες 
βελτιώσεις ως προς το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες 
αναμένεται να δρομολογηθούν βάσει σχετικής ανακοί-
νωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το 2010 (9). Μία 

(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων 

της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με τα εθνικά κοι-

νοβούλια [COM(2010) 776 τελικό].
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από τις βασικές ιδέες που προτείνονται εκεί αφορά τη 
δημιουργία ενός μόνιμου κοινού ή διακοινοβουλευτι-
κού φόρουμ αποτελούμενου από αρμόδιες για αστυνο-
μικά θέματα επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή στοχεύει 
επίσης στην ενίσχυση της διαφάνειας της Ευρωπόλ 
μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας με το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, όπως και 
με τη διασφάλιση του ότι θα λαμβάνουν προϊόντα της 
Ευρωπόλ σε τακτική βάση. Μια συζήτηση στην επι-
τροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με την πολυετή στρατηγική της Ευρωπόλ και 
το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της θα μπορούσε να 
είναι ένα ακόμη στοιχείο της νέας αυτής προσέγγισης. 
Η επίσκεψη μελέτης της επιτροπής LIBE στην έδρα της 
Ευρωπόλ, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2010, μπο-
ρεί ήδη να χρησιμεύσει ως πρακτικό παράδειγμα της 
ενδυνάμωσης της δημοκρατικής λογοδοσίας και της 
διαφάνειας της Ευρωπόλ. Οι επισκέψεις μελέτης αυτού 
του τύπου θεωρούνται εργαλείο εξαιρετικής σημασίας 
για την προβολή και την προαγωγή του δυναμικού της 
Ευρωπόλ, καθώς επικεντρώνονται στα επιχειρησιακά 
της εργαλεία, στην ανάλυση στοιχείων και σε ένα στι-
βαρό καθεστώς προστασίας δεδομένων.

Κατέχοντας εξέχουσα θέση μεταξύ των αρχών επι-
βολής του νόμου της ΕΕ, η Ευρωπόλ φιλοδοξεί να 
αναζητήσει περισσότερες ακόμη ευκαιρίες για την 
καλύτερη οργάνωση του αγώνα κατά του οργανω-
μένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τέτοιου 
είδους ευκαιρίες έχουν ήδη εντοπιστεί και αφορούν:

• την εκπόνηση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, με στόχο την επίτευξη απο-
τελεσματικότερων ερευνών με την υποστήριξη 
κεντρικά διαθέσιμων πόρων και εμπειρογνωμο-
σύνης της ΕΕ, όπως αυτών που διαθέτει η Ευρωπόλ·

• τη βελτίωση των μεθόδων ανάλυσης της χρηματο-
δότησης της τρομοκρατίας μέσω ενός προγράμ-
ματος της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει προστιθέμενη 
αξία στην επιβολή του νόμου ενώ θα διασφαλίζει 
ταυτόχρονα την τήρηση των προδιαγραφών της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

• τη διερεύνηση δυνατοτήτων καλύτερης συνεργα-
σίας με τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικό-
τερη χρήση της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης σε 
τομείς όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ξέπλυμα 
χρήματος και το έγκλημα που αφορά την παραβί-
αση των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας·

• τη καλύτερη κινητοποίηση του τομέα της επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ για την αντιμετώ-
πιση κοινών προβλημάτων με συνεκτικό τρόπο.

Ανεξαρτήτως των νέων αυτών δυνατοτήτων πολιτι-
κής, πρωταρχικός σκοπός της Ευρωπόλ παραμένει 
η υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου της 
ΕΕ για την παρεμπόδιση της δράσης και την εξάρ-
θρωση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας. Η προτεραιότητα αυτή δεν έχει 
αλλάξει και δεν θα αλλάξει αλλά οι αρχές επιβολής 
του νόμου πρέπει στο σύνολό τους να συνεχίσουν να 
αναζητούν καινοτόμες πολιτικές, εργαλεία και τακτι-
κές προκειμένου να συμβαδίζουν με τον ρυθμό των 
παγκόσμιων εξελίξεων και να διατηρούν το προβά-
δισμα έναντι της εγκληματικότητας.

Δεδομένων των ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων 
του εγκλήματος, οποιαδήποτε προσπάθεια σε τοπικό 
ή ακόμη και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομο-
κρατίας θα ήταν από μόνη της καταδικασμένη να 
αποτύχει. Επομένως, από κοινού με τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τους οργανισμούς εταίρους, η Ευρωπόλ 
θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν όλο και πιο 
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εσωτερικής 
ασφάλειας της ΕΕ. Μια ισχυρότερη Ευρωπόλ σημαί-
νει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας των ερευνών και 
καλύτερη προστασία των ευρωπαίων πολιτών έναντι 
των απειλών του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας.
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