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EuroPris
Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για τις φυλακές και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές που έχουν συνταχθεί από τις
αρχές των κρατών μελών· οι επαγγελματίες θα βρουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και
για την εφαρμογή άλλων μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης.
Ευρωπαϊκό δίκτυο φυλακών και σωφρονιστικών υπηρεσιών (EuroPris)
Η EuroPris είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που διευκολύνει τη συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών των ευρωπαϊκών
σωφρονιστικών υπηρεσιών. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2011 από 18 ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες, αποτελείται από τους επαγγελματίες του κλάδου και
εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Έως το 2018 το δίκτυο εκπροσωπούσε 31 ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 26 από χώρες της ΕΕ.
Υπηρεσίες φυλακών από όλα τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να γίνουν μέλος της EuroPris.
Το δίκτυο προωθεί τις επαγγελματικές σωφρονιστικές πρακτικές με σκοπό να βελτιωθεί η δημόσια ασφάλεια μέσω της βελτίωσης των συνθηκών και των
πρακτικών κράτησης στην Ευρώπη, μέσω της μείωσης της υποτροπής και μέσω του αυστηρού επαγγελματισμού στον σωφρονιστικό τομέα.
Η EuroPris επιδιώκει την επίτευξη αυτών των στόχων με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που επιτρέπουν την ουσιαστική ανταλλαγή, όπως συναντήσεις
εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια και διασκέψεις.
Η EuroPris συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η
European Prison Education Association (Ευρωπαϊκή ένωση για την κατάρτιση κρατουμένων), οι European Penitentiary Training Academies (Ευρωπαϊκές
ακαδημίες κατάρτισης σωφρονιστικών υπαλλήλων), η Confederation of European Probation (Συνομοσπονδία ευρωπαϊκής μετασωφρονιστικής μέριμνας), το
European Forum of Restorative Justice (Ευρωπαϊκό φόρουμ αποκαταστατικής δικαιοσύνης), τα Children of Prisoners Europe (Παιδιά των φυλακισμένων
στην Ευρώπη), και άλλες.
Η EuroPris έχει το καθεστώς του παρατηρητή στο Συμβούλιο για την ποινική συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παλαιότερες και τρέχουσες εκδηλώσεις, υλικό και παρουσιάσεις επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο EuroPris όπου
μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο συνδρομητών του διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου.
Εργαλεία της EuroPris
EPIS
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Φυλακών (EPIS) δημιουργήθηκε από την EuroPris το 2014 με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της δικτύωσης και
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών διοικητικών υπηρεσιών.
Το EPIS έχει σχεδιαστεί ως υπηρεσία μίας στάσης για τα δεδομένα που αφορούν τις φυλακές και τις καταδίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη· παρέχει
απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, για παράδειγμα σχετικά με τον αριθμό των φυλακών, τις κατηγορίες ιδρυμάτων και τον πληθυσμό των φυλακών σε μια
συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ. Πρόσφατα, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το EPIS ως αποκλειστικό εργαλείο για τη συγκέντρωση
πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.
Επί του παρόντος το EPIS περιέχει δεδομένα που προέρχονται από ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες και από περισσότερες από 550 σωφρονιστικές
εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
KMS
Το Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων (KMS) είναι μια υπηρεσία ερωτήσεων/απαντήσεων μεταξύ των σωφρονιστικών διοικήσεων· παρέχει επί του παρόντος
περισσότερες από 1 000 απαντήσεις σε περισσότερα από 100 θέματα που αφορούν τη διαχείριση των φυλακών.
Χάρη στο KMS, το EuroPris μπορεί να συλλέγει απαντήσεις σχετικά με θέματα πολιτικής και επιχειρησιακά θέματα από ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και να τα
δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο για μελλοντική αναφορά.
Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές στις χώρες της ΕΕ
Προκειμένου να επιτρέπεται σε κρατούμενους, στο προσωπικό και τις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις φυλακές στο
κράτος μέλος εκτέλεσης και να υποστηρίζεται η συνειδητή συγκατάθεση για μεταφορά, η EuroPris δημιούργησε ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις συνθήκες
κράτησης.
Η EuroPris μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων, ζήτησε από τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές
καθώς και μια επισκόπηση ορισμένων θεμάτων, όπως είναι οι οικογενειακές επισκέψεις και τα μέτρα πρόωρης αποφυλάκισης.
Απόφαση-πλαίσιο 2008/909/JAI της ΕΕ
Ομάδα εμπειρογνωμόνων EuroPris για την απόφαση-πλαίσιο 909
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων EuroPris σχετικά με τη μεταφορά κρατουμένων συστάθηκε το 2012 για να βοηθήσει τα μέλη της στην εφαρμογή της
απόφασης-πλαισίου 2008/909/JAI της ΕΕ. Έκτοτε η ομάδα συνεδριάζει σε ετήσια βάση με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τις
μεταφορές.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα που εκπονήθηκαν από
την ομάδα διατίθενται εδώ .
Οδηγός για την απόφαση-πλαίσιο 909 (2017)
Ο οδηγός έχει συνταχθεί σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων EuroPris για την απόφαση-πλαίσιο 909. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις αρμόδιες
αρχές στην εκτέλεση της μεταφοράς καταδικασθέντων κρατουμένων.
Ο οδηγός συγκεντρώνει πρακτικές συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές και πόρους που έχουν αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση της μεταφοράς καταδικασθέντων
κρατουμένων.
Έντυπο πληροφοριών για τη μεταφορά κρατουμένων
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων EuroPris προετοίμασε επίσης ένα έντυπο πληροφοριών για τη μεταφορά κρατουμένων · πρόκειται για κατάλογο ελέγχου ο
οποίος καταρτίζεται με σκοπό την παρακολούθηση κρατουμένου που έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το έγγραφο εκδίδεται από το αποστέλλον
κράτος με βασικά προσωπικά και ιατρικά στοιχεία, καθώς στοιχεία για την ποινή, τους κινδύνους και τη μεταφορά. Το έντυπο (και προαιρετικά τα συννημένα)
συνοδεύει τον κρατούμενο κατά τη μεταφορά στο κράτος εκτέλεσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/04/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα

που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα
γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

