Πληροφορίες για την διαδικασία

μεταφοράς καταδίκων εντός των
χωρών της ΕΕ

Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Μπορείτε να υποβάλm αίτηση μέσω της ΑΠ909
για μεταφορά μόνο στη χώρα της οποίας είστε
υπήκοος ή όπου βρίσκε'mι η νόμιμη ιαι ωνεχής
διαμονή σας.

Δεν μπορείτε να ™ωβάλεrε αίηση εάν η χώρα
της οποίας είcπε υπήκοος ή όπου βρίσκεται η

νόμιμη και ωνεχής διαμο\ή σας είναι η ίδια
χώρα στην οποία επί του 7tαρόντος τελείτε υπό
κράτηση.

Εάν βρίσκεστε υπό τον κίνδυνο της απέλασης,
με[ά την ολοκλήρωση της ποινής σας Θα
μεταφερθείτε πίσω στη χώρα της οποίας είσπ
υπήκοος, αλ^ά Θα μπορείτε να υποβάλετε αίηση
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ΑΠ909

Τι είναι η Μεταφορά Καταδίκων
και τι είναι η Απόφαση-Πλαίσιο
909 (ΑΠ909);
ΤΟ παρόν ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ειδικά
στη διαδικασία μεεαφοράς καταδίιcων όπως
καθορίζεται στη σχετική Απόφαση-Πλαίσιο 909
σrmιewοrΚ Ι*cίsίοn 909 - FDgog).

Με τσν σύwομο ορισμό ΑΠ909 (FD909)
αναφέρεται επίσημα στην Απόφαση-Πλαίσιο 909
η οποία αποσκοπί στην επέκταση της ισχύος της
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, στο πλαύσιο
της οποίας τα Κράτη Μέλη της Ευρωπα.ι1Cής

'Ενωσης συμφωνσύν να αναγνωρίζουν μεταξύ

τους τους νόμους και w εκτελούν η μία χώρα τις
ποινικές αποφάσεις της άλλης.

Ποια είναι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ;
Αυτές είναι οι χώρες που απαρτίζουν την

ΕυρωπώκήΈνωση:
Αιmρία

Ιρλανδία

Ολλανδία

Βέλγιο

Ισπανία

Ουγγαρία

Βουλγαρία

Ιταλώ

Πολωγώ

Γαλλία
Γερμανία

Κροατία
Κύπρος

Πορτογαλία

Δανία

Λετονία

Ελλάδα

ΛιΘσυα`ήα

Σλοβακία
Σλοβενία

Εσθονία

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία

Λουξεμβούργο Σουηδία

Μάλτα

Τσεχική

Δημοκρατία
Φινλανδία

αό

προηγωμένως

ούτως

ώστε να

ε\nq)ώσειε τη δημιουργία και 8δραίωση των
σχέσεων με την οικσγένεια καθώς και τα κέν[ρα
απασχόλησης για όταν Θα αποφυλακιστείτε.

Αναγκαστική έναντι Εθελούσιας
μεταφοράς
Η

αναγκαστιιή

μειαφορά

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εάν
βρίσιαΕστε υπό τον κίνδυνο της α™Ξλασης μετά

την ολοκλήρωση της ποινής σας. Αυτό μπορεί να
γί`mι αυτόματα, ανάλογα με τη χώρα στην οποία
βρίmστε.
Για την εθελούσια μεταφορά απαιτείται η δική
σας συγκατάθεση σε περίπτωση που δεν Θα έχετε

την ευκαιρία να μεταφερθείτε με κανένα άλλο
τρόπο. Δεν γίνεται αυτόματα.

Ποια είναι η διάρκεια
διαδ ικασίας μεταφοράς;

της

Οχρόνοςπουαπαιτείταιγtαναυποβάλειςαίτηση
διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Μόλις η χώρα εκτέλεσης παραλάβα τrτν αίηση,
καλείΊΏι να απαντήσει εντός 90 ημερών.
Ωσώσο, αυτό μπορεί μερικές φορές να πάρει
περισσότερο χΡ6νο.

Ορισμένοι λόγοι βάσει των οποίων μία )φρα
κΏθυστερεί να αποφασίσει μπορεί να εώαι:
Μετάφραση σε άλλη γλώσσα
γποβολή περισσότερων ερωτημάτων
Διαπραγμάτει>ση γυ την διάρκεια της ποινής
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Η Διαδικασία

Περισσότερες πλη ροφ ορίες:
Το παρόν ενημερωτικό δελτώ περτέχει μόνο τις
βασικές πληροφορίες αναφορικά με την ΑΠ909
και ως εκ τούτου συνιστάται:

• Να ενημερωθείτε εάν βρ{σκεστε υπό τον
κίνδυνο της απέλασης ή φρ
• Να διαβάσετε το εγχFιρίδιο με όλες τtς

αναλυτικέςπληροφορίεςπουΘαβρείτεδιαθέcπμο
είτε στη βιβλιοθήκη σας ή μέσω ενός μέλους του

προσωπικού των φυλακών
• Να μιλήσετε σε ένα μέλος του προσωπικού
σχετικά με την έναρώ της διαδικασίας

• Να απαντήσετε στο Ερωτηματολόγιο που Θα
βρείτε στο ™ρόν ενημερωτικό δελτίο για να
διαπιστώσετε εάν Θα πρέπει να ακολουθήσετε
την διαδικασία της εθελούσιας μεταφοράς

Θα τροποποιηθεί η ποινή μου εάν
μεταφερθώ;
Σε κάθε χώρα ισ)φουν διαφορετικοί νόμοι και η
διάρκεια των ποινών ορΈεται από τη φύση του
αδικήματος, έτσι η διάρκεια της δικής σας ποινής

ενδέχεmι να τροποποιηθεί με σκοπό να είναι

•

Για

να

έχετε

πρόσβαση

σε

αυτές

τις

πληροφοράΞς ή στο εγχςιρίδιο σε διαφορε'mή
γλώσσα παρακαλείστε να επισκεφθε{τε τσν
όπου Θα βρείτε
διαθέσιμες διαφορετικές εκδόσεις για να τtς
κατεβάσετε.

παρόμοια με αυτήν των υπόλοιων καταδ{κων οι
οποίοι εκτίουν την ποι`ή φυλάκισής τους για το

$ιο αδίκημα.
Σε κάθε χώρα επίσης ισχόουν διαφορετικοί

κανόνες αναφορικά με τους λάyους πρόωρης ή
υπό όρους αποφυλάκισης.

Θα ισχύουν οι ίδιες συνθήκες
φυλάκισης;
Σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες φυλάκισης

μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και από
περιο)ώ σε περιο)ή εwός μίας χώρας, συνεπώς

είναι καλύτερα να ενημερώνεστε μέσω του
ενημερωτικού δελτίου που εκδίδει κάθε χώρα για
τις συνθήκες φυλάκισης. Αν έχετε πρόσβαση στο
διαδίκτυο τότε μπορείτε να το βρείτε και
ηλεκτρσνικά στσν ιστότοπο της Ευορrίs,

Ι

Χρηματοδαdται αώ το Πρόγραμμα Ποοnκής Δικαοσύνης
πΊς ΕΌρωπαικfκ Έγ™πκ

