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Συλληφθήκατε σε συμμόρφωση 
με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλλη-
ψης και μεταφερθήκατε στο 
(αστυνομικό) τμήμα ή σε άλλο 
μέρος ανάκρισης

Ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξέδωσε 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον σας. Για τον λόγο αυτό 
συλληφθήκατε (από την αστυνομία, τη Βασιλική Χωροφυλακή ή 
άλλη ολλανδική υπηρεσία ερευνών). Είναι σημαντικό να 
καταλάβετε καλά ποια είναι τα δικαιώματά σας. Γι’ αυτό πρέπει 
να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν ενημερωτικό φύλλο. 

Πορεία της διαδικασίας 
Συλληφθήκατε και μεταφερθήκατε σε αστυνομικό τμήμα. Ο 
Εισαγγελέας ή ο Αντιεισαγγελέας αποφασίζει εάν πρέπει τώρα να 
παραμείνετε στο αστυνομικό τμήμα. Παραμένετε κατά ανώτατο 
όριο τρεις μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο Εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να 
παραμείνετε τρεις μέρες παραπάνω στο αστυνομικό τμήμα. 

Εντός τριών ημερών (και το αργότερο έξι ημερών) προσάγεστε 
στον Εισαγγελέα ή τον Ανακριτή στο Άμστερνταμ. Ο Εισαγγελέας ή 
ο Ανακριτής αποφασίζει εάν παραμένετε κρατούμενος. Εάν ναι, 
μεταφέρεστε σε κρατητήριο. 

Εντός εξήντα (και κατά ανώτατο όριο ενενήντα) ημερών 
προγραμματίζεται μια δημόσια συνεδρίαση στο Πρωτοδικείο του 
Άμστερνταμ. Στην εν λόγω συνεδρίαση κρίνεται το αίτημα 
παράδοσης του κράτους-μέλους της ΕΕ που εξέδωσε το ένταλμα. 
Μπορείτε να είστε παρόν (με τον δικηγόρο σας), αλλά επίσης 
μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανιστείτε στην εν λόγω 
συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγόρος σας μπορεί να 
σας εκπροσωπήσει (και να μιλήσει εκ μέρους σας). Σε κάθε 
περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ακουστείτε από το 
Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ στην δημόσια συνεδρίαση.

Το Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ αποφασίζει κατόπιν δύο 
εβδομάδων εάν επιτρέπει το αίτημα παράδοσης. Εάν επιτρέπει 
την παράδοση, τότε εντός δέκα ημερών παραδίδεστε στο 
κράτος-μέλος της ΕΕ που εξέδωσε το ένταλμα. 

Σύντομη διαδικασία
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συναινέσετε με το αίτημα 
παράδοσης του κράτους-μέλους της ΕΕ που εξέδωσε το ένταλμα. 
Τότε δεν θα ακουστείτε σε δημόσια συνεδρίαση του 
Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ. Εάν συναινέσετε με την παράδοσή 
σας, η διαδικασία διεξάγεται πιο γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει, σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώπιον δικαστή, να 
δηλώσετε ότι συναινείτε με την παράδοσή σας. Ο δικηγόρος 
μπορεί να είναι παρών στη διαδικασία. Αυτό ονομάζεται «σύντομη 
διαδικασία». Εάν ο δικαστής επιτρέπει την παράδοση, 
μεταφέρεστε εντός δέκα ημερών στο κράτος-μέλος της ΕΕ που 
εξέδωσε το ένταλμα. 

Εάν συναινέσετε με την παράδοσή σας, αυτό έχει τις ακόλουθες 
συνέπειες:

• Εάν δηλώσατε ενώπιον δικαστή ότι συναινείτε με την 
παράδοσή σας, τότε δεν μπορείτε να το αναιρέσετε. 

• Μπορεί να διώκεστε στο κράτος-μέλος της ΕΕ που εξέδωσε το 
ένταλμα για γεγονότα που δεν αναγράφονται στο ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης. Εκτός εάν υποβάλλετε σχετική ένσταση. 

Είναι σημαντικό να συνεννοηθείτε καλά με τον δικηγόρο σας πριν 
επιλέξετε να συναινέσετε με την παράδοσή σας. 

Grieks
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Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 
• Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε ερωτήσεις (δικαίωμα σιωπής),
• Δικαιούστε νομική συνδρομή από δικηγόρο,
• Δικαιούστε συνδρομή από διερμηνέα, 
• Δικαιούστε ιατρική περίθαλψη.

Δικαίωμα σιωπής 

Ουδέποτε κατά την διαδικασία αυτή δεν είστε υποχρεωμένος να 
προβείτε σε κατάθεση δηλώσεων.  Δεν είναι ανάγκη να 
απαντήσετε σε ερωτήματα αστυνομικών διερεύνησης, του (αντι)
Εισαγγελέα ή του δικαστή. 

Δικαίωμα σε δικηγόρο

Δικαιούστε νομική συνδρομή από δικηγόρο. Η αστυνομία 
φροντίζει το συντομότερο δυνατόν μετά τη σύλληψή σας να 
έρθετε σε επικοινωνία με δικηγόρο. Εάν γνωρίζετε ήδη δικηγόρο 
με τον οποίον επιθυμείτε να συζητήσετε, τότε αυτό είναι εφικτό. 
Πείτε το συντομότερο δυνατόν στην αστυνομία ότι προτιμάτε 
κάποιον συγκεκριμένο δικηγόρο. Ενδέχεται να πάρει λίγο χρόνο 
μέχρι να φτάσει ο δικηγόρος σας στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει 
εντός δύο ωρών να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, αλλά αυτό 
δεν είναι πάντα εφικτό. 

Μπορείτε πάντα να μιλήσετε εμπιστευτικά με τον δικηγόρο σας. 
Χωρίς τη συναίνεσή σας δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο σας να 
μιλήσει με τρίτους για την υπόθεσή σας. Κατ’ ανώτατο όρο 
μπορείτε να συζητήσετε με τον δικηγόρο σας για μισή ώρα, πριν 
αποφασίσει ο (αντι)Εισαγγελέας ότι πρέπει να παραμείνετε στο 
αστυνομικό τμήμα. Ο δικηγόρος μπορεί να είναι παρών στην 
ανάκριση από τον (αντι)Εισαγγελέα. 

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε εσείς τον δικηγόρο. Αλλά εάν εσείς ο 
ίδιος επιλέξετε τον δικηγόρο, θα πρέπει υπό ορισμένες συνθήκες 
να τον πληρώσετε εσείς. Τα προσωπικά δεδομένα σας 
διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Νομικής Αρωγής και υφίστανται 
επεξεργασία στη διαχείρισή τους. 

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον Εισαγγελέα τη συνδρομή 
δικηγόρου στο κράτος-μέλος της ΕΕ που εξέδωσε το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης εναντίον σας. Ο εν λόγω δικηγόρος μπορεί να 
ενημερώσει τον Ολλανδό δικηγόρο σας για τη διαδικασία στο 
κράτος-μέλος της ΕΕ που εξέδωσε το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης εναντίον σας. 

Οι αρχές του κράτους-μέλους της ΕΕ που εξέδωσε το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης εναντίον σας μπορούν να σας ενημερώσουν 
σχετικά με τη δυνατότητα να βρείτε δικηγόρο εκεί. Αυτό πρέπει 
να το διευθετήσετε μόνος σας, ωστόσο μπορεί να σας βοηθήσει 
και ο Ολλανδός δικηγόρος σας.

Τι κάνει ο δικηγόρος; 
Ο δικηγόρος σας υπερασπίζεται τα συμφέροντά σας και σας 
συνοδεύει καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης (κατά 
την ανάκριση από την αστυνομία, την προσαγωγή στον 
Εισαγγελέα ή τον Ανακριτή και κατά την δημόσια συνεδρίαση στο 
Πρωτοδικείο στο Άμστερνταμ).

Ο δικηγόρος:

• σας εξηγεί πώς διεξάγεται η παρούσα διαδικασία, 
• εξηγεί ποια είναι τα δικαιώματά σας και ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις σας, 
• παρέχει συμβουλές για την «σύντομη διαδικασία»,
• σας παρέχει νομικές συμβουλές,
• ενημερώνει τους συγγενείς σας, τους φίλους ή τον εργοδότη 

σας σχετικά με την κατάστασή σας (εάν το επιθυμείτε), 
• επικοινωνεί με τον δικηγόρο σας στη χώρα που ζήτησε την 

παράδοση.

Δικαίωμα σε διερμηνέα

Δικαιούστε τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν μιλάτε (καλά) ή δεν 
καταλαβαίνετε την ολλανδική γλώσσα. Ακόμα κι όταν μιλάτε 
και/ή καταλαβαίνετε λίγο την ολλανδική γλώσσα, δικαιούστε τη 
συνδρομή διερμηνέα. Πείτε στην αστυνομία ότι δεν τους 
κατανοείτε ή δεν τους καταλαβαίνετε καλά, τότε μπορεί να 
προσκληθεί διερμηνέας για εσάς. Ο διερμηνέας θα παρέχει επίσης 
συνδρομή σε συνομιλίες με τον δικηγόρο σας. Στον διερμηνέα δεν 
επιτρέπεται να μιλά για την υπόθεσή σας χωρίς τη συναίνεσή σας. 
Δεν χρειάζεται εσείς ο ίδιος να πληρώσετε τον διερμηνέα.  

Δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη 

Δικαιούστε ιατρική περίθαλψη. Ενημερώστε την αστυνομία εάν 
αισθάνεστε άρρωστος, θέλετε να μιλήσετε με ιατρό ή όταν 
χρειάζεστε ιατρική περίθαλψη. Ενημερώστε επίσης την αστυνομία 
εάν χρησιμοποιείτε (και χρειάζεστε) φάρμακα. 

Λοιπά δικαιώματα

Δικαιούστε ένα αντίγραφο από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. 
Εάν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει συνταχθεί σε γλώσσα 
που δεν καταλαβαίνετε, δικαιούστε τη μετάφραση των 
σημαντικότερων τμημάτων του εν λόγω εντάλματος.  

Εάν δεν έχετε την ολλανδική ιθαγένεια, τότε μπορείτε να ζητήσετε 
από τον αστυνομικό διερεύνησης να ενημερώσει το προξενείο ή 
την πρεσβεία της χώρας προέλευσής σας ότι κρατείστε. 

Ερωτήσεις; 
Έχετε ερωτήσεις; Μπορείτε να τις θέσετε στον Ολλανδό δικηγόρο 
σας ή τον αστυνομικό διερεύνησης.
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