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Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση 
του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση 
ποινής ή µέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας. 
 

                                                 
1 Το παρόν ένταλµα πρέπει να είναι διατυπωµένο ή µεταφρασµένο σε µία από τις επίσηµες 

γλώσσες του κράτους µέλους εκτέλεσης, εάν το κράτος αυτό είναι γνωστό, ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα δέχεται το κράτος αυτό. 
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(α) Πληροφορίες σχετικές µε την ταυτότητα του καταζητουµένου : 
 Επώνυµο :   
 Όνοµα(τα) :  
 Γένος, εάν υπάρχει :  
 Ψευδώνυµα, εάν υπάρχουν  
 Φύλο  
 Ιθαγένεια :  
 Ηµεροµηνία γέννησης  
 Τόπος γέννησης :  
 Κατοικία : (και/ή γνωστή διεύθυνση)  
  
 Εάν είναι γνωστό : γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί ο καταζητούµενος : 
  
 ∆ιακριτικά γνωρίσµατα / περιγραφή του καταζητουµένου :  
  
 Φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώµατα του καταζητουµένου (εάν υπάρχουν και 
 µπορούν να διαβιβασθούν ή στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου µε το οποίο πρέπει 
 να υπάρξει επαφή για να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες ή προφίλ DNA (εάν τα στοιχεία 

αυτά µπορούν να διαβιβασθούν αλλά δεν έχουν συµπεριληφθεί) : 
 
 
 
 
 
(β) Απόφαση επί της οποίας βασίζεται το ένταλµα σύλληψης 

 

1. Ένταλµα σύλληψης ή δικαστική απόφαση που έχει την ίδια ισχύ :  

 

 Τύπος :  

 

2. Εκτελεστή απόφαση :  

  

 Στοιχεία :
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(γ) Ενδείξεις για τη διάρκεια της ποινής : 

1. Μέγιστη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας 

µέτρου ασφαλείας που µπορεί να επιβληθεί για την(τις) διαπραχθείσα(ες) αξιόποινη(ες) 

πράξη(εις) : 

 

 

2. ∆ιάρκεια της επιβληθείσας στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του επιβληθέντος στερητικού 

της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας : 

  

 Υπόλοιπο της προς έκτιση ποινής :

  

  

 
 
(δ) Η απόφαση εκδόθηκε απόντος του ενδιαφεροµένου: 
 
- ο ενδιαφερόµενος κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή ενηµερώθηκε κατ� άλλον τρόπο για την 

ηµεροµηνία και τον τόπο της ακροαµατικής διαδικασίας που κατέληξε στην απόφαση εν τη 
απουσία του 

 
ή 
 
- ο ενδιαφερόµενος δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή δεν ενηµερώθηκε κατ� άλλον τρόπον 

για την ηµεροµηνία και τον τόπο της ακροαµατικής διαδικασίας που κατέληξε στην απόφαση 
εν τη απουσία του αλλά διαθέτει τις ακόλουθες νοµικές εγγυήσεις µετά την παράδοση στις 
δικαστικές αρχές (οι εγγυήσεις αυτές µπορούν να δοθούν εκ των προτέρων) : 

 
Αναφέρατε τις νοµικές εγγυήσεις : 
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(ε) Αξιόποινη(ες) πράξη(εις) : 
 
Το παρόν ένταλµα συνδέεται συνολικά µε :                                       αξιόποινες πράξεις. 
 
Περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης της(των) αξιόποινης(ων) πράξης(εων), όπου 
συµπεριλαµβάνονται ο χρόνος (η ηµεροµηνία και η ώρα), ο τόπος, καθώς και ο βαθµός συµµετοχής 
του καταζητουµένου στην (στις) αξιόποινη (ες) πράξη (εις) 

 
Φύση και νοµικός χαρακτηρισµός της(των) αξιόποινης(ων) πράξης(εων) και εφαρµοστέα νοµική 
διάταξη/κώδικας : 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Σηµειώστε ενδεχοµένως µε «Χ» εάν πρόκειται για µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
αξιόποινες πράξεις που τιµωρούνται µε µέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή ή µέγιστο 
στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας 3 τουλάχιστον ετών όπως ορίζονται από το δίκαιο 
του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος : 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

 τροµοκρατία, 
 εµπορία ανθρώπων, 
 σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία, 
 παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 
 παράνοµη διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών, 
 δωροδοκία, 
 καταδολίευση, συµπεριλαµβανοµένης της απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύµβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

 νοµιµοποίηση προϊόντων εγκλήµατος, 
 παραχάραξη, περιλαµβανοµένης της κιβδηλείας του ευρώ, 
 εγκληµατικότητα στον κυβερνοχώρο, 
 εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένου του παρανόµου εµπορίου 

απειλουµένων ζωικών ειδών και του παρανόµου εµπορίου απειλουµένων φυτικών ειδών και 
φυτικών ποικιλιών, 

 παροχή βοήθειας για την παράνοµη είσοδο και διαµονή, 
 ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωµατική βλάβη, 
 παράνοµο εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, 
 απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή σε οµηρία, 
 ρατσισµός και ξενοφοβία, 
 οργανωµένες ή ένοπλες κλοπές, 
 παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των 

έργων τέχνης, 
 απάτη, 
 αθέµιτη προστασία έναντι παρανόµου οφέλους, εκβίαση, 
 παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων, 
 πλαστογραφία δηµοσίων εγγράφων και εµπορία πλαστών, 
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 παραχάραξη µέσων πληρωµής, 
 λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων, 
 λαθρεµπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, 
 εµπορία κλεµµένων οχηµάτων, 
 βιασµός, 
 εµπρησµός µε πρόθεση, 
 εγκλήµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, 
 αεροπειρατεία και πειρατεία, 
 δολιοφθορά. 
 
 
ΙΙ. Πλήρης περιγραφή της ή των αξιόποινων πράξεων που δεν εµπίπτουν στις αναφερόµενες 
στο σηµείο Ι περιπτώσεις, 

 

 

 

 

(στ) Άλλες περιστάσεις συναφείς µε την υπόθεση (προαιρετικές πληροφορίες) : 
 
(ΣΗΜ : Εδώ θα µπορούσαν να αναφερθούν παρατηρήσεις για την εξωεδαφικότητα, τη διακοπή της 
παραγραφής και άλλες συνέπειες της αξιόποινης πράξης) 
 

 

 
 
 
 
(ζ) Το παρόν ένταλµα αφορά επίσης την κατάσχεση και παράδοση αντικειµένων που δύνανται 

να χρησιµεύσουν ως πειστήρια. 
 

Το παρόν ένταλµα αφορά επίσης την κατάσχεση και παράδοση αντικειµένων που 
αποκτήθηκαν από τον καταζητούµενο ως αποτέλεσµα της αξιόποινης πράξης. 

 
Περιγραφή των αντικειµένων και τόπος όπου ευρίσκονται (εάν είναι γνωστά) : 
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(η) Η (οι) αξιόποινη (ες) πράξη (εις) βάσει της οποίας (των οποίων) εκδόθηκε το παρόν ένταλµα 

τιµωρείται (ούνται) µε ισόβια κάθειρξη ή µε µέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας εφ� 
όρου ζωής ή έχει (ουν) οδηγήσει σε τέτοια ποινή ή µέτρο : 

 
- το δικαστικό νοµικό σύστηµα του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος προβλέπει την 

αναθεώρηση της επιβληθείσας ποινής - κατόπιν αιτήσεων ή το αργότερο µετά από 20 έτη - µε 
σκοπό τη µη εκτέλεση αυτής της ποινής η αυτού του µέτρου. 

 
και/ή 

 
- το νοµικό σύστηµα του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος προβλέπει την εφαρµογή 

µέτρων επιεικείας, τα οποία το πρόσωπο δικαιούται βάσει του δικαίου ή της πρακτικής του 
κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος, µε σκοπό τη µη εκτέλεση αυτής της ποινής ή αυτού 
του µέτρου. 

 
 
 
 
(θ) ∆ικαστική αρχή που εξέδωσε το ένταλµα : 

 Επίσηµο όνοµα : 

 Όνοµα του εκπροσώπου της 1 :

 Αξίωµα (τίτλος /βαθµός) : 

 Στοιχεία της δικογραφίας : 

 ∆ιεύθυνση : 

 

 Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας / κωδικός πόλης - περιοχής) (....)

 Αριθ. Φαξ : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής) (....)

 ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου µε το οποίο πρέπει να υπάρξει επαφή για να γίνουν 

 οι απαραίτητες πρακτικές ρυθµίσεις για την παράδοση 
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1 Στις διάφορες γλώσσες θα συµπεριληφθεί µνεία στον «κατέχοντα» την δικαστική αρχή. 
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Σε περίπτωση όπου µια κεντρική αρχή ορίσθηκε υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και  

παραλαβή των ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης : 

 

 Όνοµα της κεντρικής αρχής :  

 

Αρµόδιος υπάλληλος, ενδεχοµένως (τίτλος /βαθµός και όνοµα) :  

  

Αρµόδιος υπάλληλος, ενδεχοµένως (τίτλος /βαθµός και όνοµα) :  

  

 ∆ιεύθυνση : 

  

 Αριθ. Tηλ. : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής) (....) 

 Αριθ. Φαξ : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής) (....)  

 ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου :  

 

 

 Υπογραφή της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος ή /και του εκπροσώπου της :  

  

 

 Όνοµα : . 

 Αξίωµα (τίτλος/ βαθµός) : 

 Ηµεροµηνία :  
 

 

Επίσηµη σφραγίδα (εάν υπάρχει) 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
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