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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ (ΠΟΛΗ) 

Με βάση το άρθρο 24 § 2 του ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ νόμου 4865/2021 που επιβάλλει 

υποχρεωτικό εμβολιασμό στα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως την 31/12/1961 

 

Μ Η Ν Υ Σ Η 

Του _________________ με Α.Δ.Τ. ____________ , Α.Φ.Μ. _____________ κατοίκου 

___________________________ , οδός _______________ αρ. ______, και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου : ____________________ και ημ/νία γέννησης _______________ 

Κ Α Τ Α 

1) της Νίκης Τσούμα προέδρου Δ.Σ. και λοιπών μελών Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

2) του Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου γεν γραμματέα πληροφοριακών συστημάτων Δημ. Διοίκησης 

3) του Λεωνίδα Χριστόπουλου γεν. γραμματέα ψηφιακής διακυβέρνησης. 

4) του Γεωργίου Πιτσιλή διοικητή ΑΑΔΕ 

************** 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

Θέτω υπ’ όψιν Σας την παρακάτω αναλυτικώς περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά των άνω 

εγκαλουμένων απέναντί μου (συνιστάμενη στην διάπραξη, κυρίως, των εγκλημάτων του 

Βασανισμού, της Παραβίασης του Συντάγματος και του Ενωσιακού Δικαίου, των Εγκλημάτων κατά 

της Ανθρωπότητας και της Σύστασης Εγκληματικής Οργάνωσης και ζητώ την άσκηση ποινικής 

διώξεως εναντίον τους και την κατά νόμον τιμωρία τους. 

Ειδικότερα : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Την _____(ημ/νία)_____ οι μηνυόμενοι μου βεβαίωσαν πρόστιμο επειδή δεν επιθυμώ να 

εμβολιαστώ και παρόλο που γνώριζαν άριστα, (άγνοια νόμου ΔΕΝ νοείται ιδίως μετά από όλες αυτές 

τις λαϊκές αντιδράσεις και κινήματα) ότι όλα τα παραπάνω δήθεν μέτρα παραβιάζουν καταφανώς 

θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους με υπερσυνταγματική ισχύ ως εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο του 

διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, όπως τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2021/953, το Ψήφισμα (ΕΕ) 2021/2361, του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 

3418/2005), τη Σύμβαση Οβιέδο 1997 (νόμος 2619/1998), τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και 

άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην 

απόφαση 39/46 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών), το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (νόμος 2462/1997) και πολλά άλλα όπως περιγράφονται 

παρακάτω.  
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Με βάση το Άρθρο 28 του Συντάγματος και την Παράγραφο 17 των ΔΗΛΩΣΕΩΝ της ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΕΕ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ), οι Συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των 

Συνθηκών υπερισχύουν του δικαίου των κρατών μελών με συνέπεια ΚΑΘΕ Εθνικός Νόμος, ΚΥΑ, 

Απόφαση, Διάταγμα κλπ με διάταξη αντίθετη προς το Ενωσιακό Δίκαιο να είναι ΑΚΥΡΑ. 

«Η Διάσκεψη υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των 

Συνθηκών υπερισχύουν του δικαίου των κρατών μελών, υπό τους όρους που ορίζονται 

στην εν λόγω νομολογία.» 

(Δήλωση 17 της ΣΛΕΕ) 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για τη 

διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με συνέπεια ΚΑΘΕ άλλη 

ερμηνεία από Εθνικά Δικαστήρια ή Αρχές να είναι ΑΚΥΡΗ. 

Τα εθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα (δικαστήρια, αστυνομία, υπηρεσίες, κλπ) έχουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να εφαρμόζουν πλήρως το δίκαιο της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 

και να προασπίζουν τα δικαιώματα που αυτό παρέχει στους πολίτες (απευθείας εφαρμογή του 

δικαίου της Ένωσης), ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την εφαρμογή οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του 

εθνικού δικαίου, είτε προγενέστερης είτε μεταγενέστερης του κανόνα της Ένωσης (υπεροχή του 

δικαίου της Ένωσης έναντι του εθνικού δικαίου). Και μάλιστα επιβεβαιώνεται από το Ειδικό Άρθρο 

142Α του Ποινικού Κώδικα. 

Ακριβώς το ίδιο αναφέρει και το άρθρο 93 § 4 του Συντάγματος που απαγορεύει ρητά στα δικαστήρια 

και στους λειτουργούς της δικαιοσύνης να εφαρμόζουν νόμους αντίθετους προς το Σύνταγμα και κατ’ 

επέκταση και προς το Ενωσιακό Δίκαιο (δηλ. το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

«93 § 4. Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του 

είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.» 

(Άρθρο 93 § 4 του Συντάγματος) 

«το λογικότερον, των απλούστερον και χρησιμότερον πάντων είναι η προκειμένη αρμοδιότης να 

ανήκη εις πάντα τα δικαστήρια της χώρας, ιδίως διότι θα εξασφαλίση εις πάντα διάδικον πολίτην την 

ευχέρειαν να υπερασπισθή εννόμως στο Σύνταγμα∙ ο δε αποκλεισμός της ευχερείας ταύτης ‘ανοίγει 

μίαν των θυρών δι’ων εισέρχεται εις τα Κράτη η απολυταρχία’ (Gneist). Επομένως, μία των εγγυήσεων 

της Δημοκρατίας είναι και αυτή» 

(Α. Ι.Σβώλου, Η έρευνα της συνταγματικότητας των νόμων υπό των δικαστηρίων) 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθιέρωσε την αρχή της υπεροχής με την απόφαση 

Costa κατά Enel της 15ης Ιουλίου 1964, αναφέροντας στην εν λόγω απόφαση ότι δίκαιο που απορρέει 

από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενσωματώνεται στα νομικά συστήματα των κρατών μελών, τα 



Σ ε λ ί δ α  3 από 13 

 

οποία υποχρεούνται να το σέβονται και σε περίπτωση που ένας εθνικός κανόνας αντιβαίνει σε μία 

ευρωπαϊκή διάταξη, οι αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή διάταξη. 

Το ίδιο ακριβώς λέει και η Απόφαση 999/2007 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Συνεπώς ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ διότι παραβιάζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2021/953 ο οποίος είναι δεσμευτικός και άμεσα εφαρμοστέος σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΝΤΑΣ κάθε άλλου εθνικού νόμου, επικυρώνοντας το Ψήφισμα (resolution) (ΕΕ) 

2021/2361 το οποίο ψήφισε ΚΑΙ η Ελλάδα, υπογραφή που τη δεσμεύει με βάση το άρθρο 28 Σ και 

καθιστώντας ΚΑΘΕ άλλο εθνικό νόμο με αντίθετη διάταξη ΑΚΥΡΟ. 

«ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(36) Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των 

προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν 

ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το 

εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να 

εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν.  …» 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 § 36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Ιουνίου 2021) 

«288. Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 

ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.» 

(Άρθρο 288 της ΣΛΕΕ - πρώην άρθρο 249 της ΣΕΚ) 

«7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that 

no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do 

so; 

(διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν 

δέχεται πολιτική, κοινωνική ή άλλη πίεση να εμβολιαστεί εάν δεν το επιθυμεί.) 

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to 

possible health risks or not wanting to be vaccinated;» 

(διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για 

την υγεία ή μη επιθυμώντας να εμβολιαστεί.) 

(Άρθρα 7.3.1, 7.3.2 του Ψηφίσματος/Resolution 2021/2361του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου) 

Τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν 

από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 6 § 

3 της ΣΕΕ, μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«6 § 3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως 

απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος 

των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.» 

(Άρθρο 6 § 3 της ΣΕΕ) 



Σ ε λ ί δ α  4 από 13 

 

Μέσα στις Συνθήκες που θωρακίζουν τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και που αποτελούν 

μέρος του Ενωσιακού Δικαίου (δηλ του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και που ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ του 

Εθνικού Δικαίου καθιστώντας ΑΚΥΡΟΥΣ τους νόμους με αντίθετες διατάξεις, είναι και : ο Κώδικας 

Ιατρικής Δεοντολογίας (Κ.Ι.Δ.), η Σύμβαση Οβιέδο (Σ.Ο.), η Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική 

και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Π.Δ.Β.Α.Δ.), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα (Δ.Σ.Α.Π.Δ.) και η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών). 

Οι παραπάνω συνθήκες ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΡΗΤΑ ότι για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (δηλ χωρίς καμία εξαίρεση) 

ιατρική πράξη απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση χωρίς εκβιασμό, πίεση, απειλή, κλπ (άρθρο 12 § 1 

Κ.Ι.Δ.) και ΚΑΝΕΝΑΣ (δηλ χωρίς καμία εξαίρεση) δεν μπορεί να αντικαταστήσει του 

ενδιαφερομένου (άρθρο 6 § 3 Π.Δ.Β.Α.Δ.). 

Αναφέρουν επίσης ότι το ατομικό συμφέρον (όπως το εννοεί ο καθένας) υπερισχύει του κοινωνικού 

(άρθρο 2 Σ.Ο.) και οι όποιες εξαιρέσεις (άρθρο 26 § 2 Σ.Ο.) ΔΕΝ μπορούν να ακυρώσουν τη 

συναίνεση του προσώπου (άρθρο 16 § (v) Σ.Ο.). 

«1 § 1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ιατρικής 

πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.» 

(Άρθρο 1 § 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) 

«2. Τα συµφέροντα και η ευηµερία του ανθρώπινου όντος θα ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ έναντι 

µόνου του κοινωνικού συµφέροντος ή της επιστήµης. 

5. Επέμβασης σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟΝ αφού το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής 

ενηµέρωσής του. 

16 § (v). Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει δοθεί ΡΗΤΑ, 

ΕΙΔΙΚΑ και είναι ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί 

οποτεδήποτε. 

26 § 2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμοί δύνανται να μην εφαρμόζονται 

ως προς το Άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 21.» 

(Άρθρα 2, 5, 16 § v της Σύμβασης Οβιέδο 1997) 

«6 § 3. ……. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν θα πρέπει μια συλλογική κοινοτική συμφωνία ή η 

συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή άλλης αρχής να αντικαταστήσει τη 

συγκατάθεση ενός ενημερωμένου ατόμου.» 

(Άρθρο 6 § 3 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα) 

Επίσης η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της Γενικής Συνέλευσης 

των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 2 § 2) όπως και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα (άρθρο 7), που αποτελούν και αυτά μέρος του Ενωσιακού Δικαίου που υπερισχύει κάθε 

νόμου, αναφέρουν ότι σε ΚΑΜΙΑ εξαιρετική περίπτωση (πολέμου, απειλής πολέμου ή 

ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ άλλης έκτακτης ανάγκης) ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί βασανισμός δηλαδή Ιατρική 
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Πράξη Χωρίς Συναίνεση, αφού ΠΑΝΤΑ το ατομικό συμφέρον ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ του κοινωνικού και της 

επιστήμης σύμφωνα και με το άρθρο 2 της Σύμβασης του Οβιέδο 1997 

«2 § 2. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ εξαιρετική περίσταση, είτε αποτελεί κατάσταση πολέμου ή 

απειλή πολέμου, εσωτερική πολιτική αστάθεια ή κάθε άλλη κατάσταση ανάγκης, δεν 

μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για βασανιστήρια.» 

(Άρθρο 2 § 2 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας / Παράρτημα στην απόφαση 

39/46 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών) 

«7. Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές, 

απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η υποβολή προσώπου, χωρίς 

την ελεύθερη συγκατάθεση του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα.» 

(Άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα) 

Την ίδια αρχή της συναίνεσης ακολουθούν και οι υπόλοιπες Συνθήκες που κι αυτές αποτελούν 

τμήματα του Ενωσιακού Δικαίου όπως η Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής με θέμα: «Τα δικαιώματα του ασθενούς» (2008/C 10/18), η Ευρωπαϊκή Χάρτα 

Δικαιωμάτων των Ασθενών (άρθρα 4 & 5), η Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 

την προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη (άρθρο 1), η Διακήρυξη της Λισαβόνας 

για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (άρθρα 1 & 3), κλπ όπου ως ασθενής νοείται ο κάθε πολίτης που 

κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας (πολύ δε περισσότερο αν δεν κάνει ή δεν τις χρειάζεται). 

«3.3.1.1 Η συμφωνία του ασθενούς που έχει ενημερωθεί, πρέπει να είναι ρητή, δηλαδή 

να έχει εκφραστεί αντικειμενικά. Ο ασθενής, αφού ενημερωθεί, μπορεί να αποδεχθεί ή 

να αρνηθεί τη διαδικασία που του προτείνεται.» 

(Άρθρο 3 της Γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

με θέμα: «Τα δικαιώματα του ασθενούς» (2008/C 10/18)) 

«4. Every individual has the right of access to all information that might enable him or her 

to actively participate in the decisions regarding his or her health; this information is a 

prerequisite for any procedure and treatment, including the participation in scientific 

research. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να τον βοηθήσει 

να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί 

προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 

κλινικές δοκιμές.)» 

(Άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών) 

«1.1 Everyone has the right to respect of his or her person as a human being. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στο σεβασμό του ατόμου του ως ανθρώπινη ύπαρξη.) 

1.2 Everyone has the right to self-determination. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού) 

1.3 Everyone has the right to physical and mental integrity and to the security of his or her 

person. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα και στην ασφάλεια του ατόμου 

του.) 
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1.5 Everyone has the right to have his. or her moral and cultural values and religious and 

philosophical convictions respected. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει το σεβασμό των ηθικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών 

και φιλοσοφικών πεποιθήσεων.)» 

(Άρθρο 1 της Διακήρυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη) 

«1 § a. Every person is entitled without discrimination to appropriate medical care. 

(Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει χωρίς διακρίσεις την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.) 

3 § a. The patient has the right to self-determination, to make free decisions regarding 

himself/herself. The physician will inform the patient of the consequences of his/her 

decisions. 

(Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, να αποφασίζει ελεύθερα για τον εαυτό του. Ο ιατρός 

θα ενημερώνει τον ασθενή για τις συνέπειες της επιλογής του)» 

(Άρθρα 1 § a, 3 a της Διακήρυξηw της Λισαβόνας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς) 

Τέλος το άρθρο 7 § 2 του Συντάγματος απαγορεύει ρητά και αυστηρά τα βασανιστήρια, δηλαδή τις 

Ιατρικές Πράξεις Χωρίς Συναίνεση, ΧΩΡΙΣ κάποια εξαίρεση. 

«7 § 2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση 

ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.» 

(Άρθρο 7 § 2 του Συντάγματος) 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΟΥΤΕ ΑΡΘΡΟ 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ή ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΟΠΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

Όμοια ΔΕΝ μπορεί ένας νόμος, μία ΚΥΑ, ένα διάταγμα κλπ να ακυρώσει το Σύνταγμα ή το Ενωσιακό 

Δίκαιο, δηλαδή οι νόμοι και οι διατάξεις αυτές είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και άρα ΑΚΥΡΕΣ. 

Συνεπώς η επιβολή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ιατρικής πράξης χωρίς συναίνεση συνιστά βασανιστήριο, 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και είναι ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΚΟΛΑΣΙΜΗ και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΔΕΝ μπορεί να είναι 

υποχρεωτική. 

Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της 

ιατρικής επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας 

(άρθρο 2 § 3 Κ.Ι.Δ.). Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 914, 330, 297-299, 

200, 281 και 288 Α.Κ., συνάγεται ότι ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε κάθε 

περίπτωση παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και της 

κεκτημένης πείρας, …..  

(Κουκούλης Α.Ν., Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, 2020, σελ 7) 
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Οι ασθενείς μπορούν να ενθαρρυνθούν, αλλά δεν μπορούν να αναγκαστούν να συμμορφωθούν με 

ιατρικές συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της υγείας τους ή του τρόπου ζωής τους. 

(Κουκούλης Α.Ν., Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, 2020, σελ 34) 

Η ιατρική πράξη που διενεργείται χωρίς την έγκυρη συναίνεση του ασθενούς η κάθ’ υπέρβαση της 

συναίνεσης του, ακόμα και αν εκτελείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ιατρικής, παραβιάζει 

τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, καθώς και την τυχόν υπάρχουσα, μεταξύ του γιατρού και 

του ασθενούς, σύμβαση ιατρικής αγωγής. Ενεργοποιεί, λοιπόν, η αυθαίρετη ιατρική πράξη, την 

ενδοσυμβατική ευθύνη του ιατρού, ανεξάρτητα αν συνιστά παράβαση κυρίας η παρεπόμενης 

συμβατικής υποχρέωσης. Επιπλέον συνιστά και παράνομη προσβολή της προσωπικότητας (Α.Κ. 57) 

στην ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος κάθε προσώπου να αυτοκαθορίζεται σε σχέση με τη 

σωματική ακεραιότητα και την υγεία του και την βουλητική αυτονομία του. 

(Κουκούλης Α.Ν., Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, 2020, σελ 35) 

Η συναίνεση του ασθενούς κατά την κρατούσα άποψη είναι οιονεί δικαιοπραξία στην οποία η έννομη 

συνέπεια είναι ανεξάρτητη από τη βούληση του δηλώσαντος τη βούλησή του. 

(Γεωργιάδης Απ, Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος ΙΙ, σελ 193, Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, σελ 

994, Πελλένη-Παπαγεωργίου Α. Ιατρικής Αστική Ευθύνη και Συναίνεση του Ασθενούς, σελ 34) 

Η υποχρέωση του γιατρού (πολύ περισσότερο του οποιουδήποτε άσχετου με την επιστήμη της 

ιατρικής) να μην διενεργεί ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς, καθώς και υποχρέωση 

του να παρέχει στον ασθενή πληροφορίες αφενός για τη γενική κατάσταση της υγείας του, αφετέρου 

για τη φύση, το σκοπό και τους κινδύνους επικείμενης ιατρικής πράξης (υποχρέωση ενημέρωσης του 

ασθενούς) αποτυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 

Βιοϊατρική (Σύμβαση Οβιέδο του 1997), που ισχύει Στην Ελλάδα υπερισχύοντας του κοινού δικαίου 

(ν.2619/1998) στα άρθρα 5-10. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 § 1 «Επέμβαση σε θέματα υγείας 

μπορεί να υπάρξει μόνο, αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεση του, 

κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης». § 2 «Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των 

προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα 

επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται» 

(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 75) 

Ο Κ.Ι.Δ. συμπεριέλαβε κατ’ ουσίαν τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις της σύμβασης του Οβιέδο στα 

άρθρα 11 (για την ενημέρωση) και 12 (για τη συναίνεση) τα οποία περιέχουν, πάντως, πιο αναλυτική 

και διεξοδική ρύθμιση για τη συναίνεση και την ενημέρωση του ασθενούς. Τα άρθρα αυτά του νομού 

καθορίζουν συγκεκριμένες νομικές - και όχι απλώς δεοντολογικές - υποχρεώσεις για το γιατρό, οπότε 

δεν δικαιολογείται ο δισταγμός της νομολογίας να τα χρησιμοποιήσει για τη θεμελίωση της 

παρανομίας από την παράβαση των αρχών της συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενούς, 

περιοριζόμενη στις διατάξεις του νόμου 2619/1996. Το ελληνικό δίκαιο περιέχει πλήρη νομοθετική 

κατοχύρωση του δόγματος της «συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενούς» (διεθνώς γνωστό ως 

“informed consent” doctrine). Εξαιτίας του αγγλικού όρου, πολλοί και στην Ελλάδα χρησιμοποιούν 

τον όρο «ενημερωμένη συναίνεση», που όμως μάλλον είναι γλωσσικά ατυχής και ορθώς δεν 

υιοθετήθηκε από τον Κ.Ι.Δ. 
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(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 76) 

(ΑΠ 687/2013. ΑΠ 424/2012. ΔΕφΕθ 15/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. ΕφΑθ 6426/2013 ΕδΑΔΠολΔ2014, 44. 

ΔΕγΑθ 2244/2009. ΠΠρΑθ 615/2016. ΠΠρΘες 16591/2015. ΠΠρΑθ 260/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. Εφαρμογή 

Κ.Ι.Δ. σε ΠΠρΘες 27115/2010 ΕφΑΔΠολΔ 2012, 1063. ΠΠρΘες 12941/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. ΠΠρΑθ 

1449/2007 Αρμ 2009, 1006. ΜΠρΘες 11595/2017 Αρμ 2017, 1137.) 

Το δικαίωμα του ασθενούς να αποφασίζει, ύστερα από επαρκή ενημέρωση του, αν θα δεχτεί ή όχι 

οποιασδήποτε μορφής επέμβαση στο σώμα και στην υγεία του, αποτελεί εκδήλωση της βουλητικής 

αυτονομίας και αυτοδιάθεσής του. Έτσι, βρίσκει συνταγματική κατοχύρωση στο πλαίσιο της 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 5 § 1, 

και 2 § 1 Σ) και προστατεύεται από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (προστασία ιδιωτικής ζωής) και το άρθρο 7 

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης πάντως περιέχει ειδική 

ρύθμιση για τη συναίνεση του ασθενούς, στο άρθρο 3, που προστατεύει το δικαίωμα στην 

ακεραιότητα του προσώπου § 1 «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του 

ακεραιότητα» § 2 «Στο Πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής: α) η 

ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις λεπτομερέστερες 

διατάξεις που ορίζονται από το νόμο». 

(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 76) 

(Αποφάσεις Altug v. Turkey, 30.6.2015. H.K. v. Finland, 3.7.2012. V.C. v. Slovakia, 8.11.2011. M.A.K. 

and R.K. v. United Kingdom, 23.3.2010. Codarcea v. Romania, 2.6.2009. Trocellier v. France, 5.10.2006. 

Starck v. Germany, 16.6.2005. Glass v. United Kingdom, 9.3.2001, www.hudoc.coe.int) 

Εξάλλου, το δικαίωμα του ασθενούς να ενημερώνεται για τη γενική κατάσταση της υγείας του 

συνιστά ειδικότερη έκφανση των συνταγματικά κατοχυρωμένων (άρθρα 5 § 1 και 9 § 1β’ του 

Συντάγματος) δικαιωμάτων ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και ιδιωτικού βίου. 

Συμπερασματικά, η συναίνεση και η ενημέρωση του ασθενούς έχουν θεμελίωση στο Σύνταγμα και 

σε Ευρωπαϊκά Νομοθετικά Κείμενα. 

Σε επίπεδο αστικού δικαίου, η προϋπόθεση της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς προκύπτει και από 

την εξέταση της ιατρικής πράξης υπό την οπτική γωνία της προστασίας της προσωπικότητας του 

ασθενούς (57 Α.Κ.). Επιπρόσθετα γίνεται δεκτό ότι η υποχρέωση λήψης της συναίνεσης και 

ενημέρωσης του ασθενούς συνιστά παρεπόμενη (288 Α.Κ.) - η κατ’ άλλους κυρία - συμβατική 

υποχρέωση του γιατρού από τη σύμβαση ιατρικής αγωγής. 

(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 76-77) 

H ιατρική πράξη που διενεργείται χωρίς την έγκυρη συναίνεση του ασθενούς (η οποία, για συντομία 

μπορεί να καλείται και «αυθαίρετη» ιατρική πράξη), ακόμα και αν εκτελείται σύμφωνα με όλους τους 

κανόνες της ιατρικής, παραβιάζει τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου, καθώς και την τυχόν 

υπάρχουσα μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς σύμβαση ιατρικής αγωγής. Ενεργοποιεί, λοιπόν, η 

αυθαίρετη ιατρική πράξη, την ενδοσυμβατική ευθύνη του ιατρού, ανεξάρτητα από την διχογνωμία 

που υπάρχει αν συνιστά παράβαση κυρίας ή παρεπόμενης συμβατικής υποχρέωσης. Επιπλέον, 

συνιστά και παράνομη προσβολή της προσωπικότητας (57 Α.Κ.), στην ειδικότερη έκφανση της του 

δικαιώματος κάθε προσώπου να αυτοκαθορίζεται σε σχέση με τη σωματική ακεραιότητα και την 

υγεία του 
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(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 77-78) 

Με δεδομένο ότι συναίνεση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ανακοίνωση βούλησης και ότι ο νόμος 

(άρθρο 12 Κ.Ι.Δ.) ως προς την ικανότητα για συναίνεση περιέχει ειδική ρύθμιση, που παραπέμπει στα 

ισχύοντα για τη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ επίσης αναφέρεται σε «κύρος» της συναίνεσης, σε 

αντίθεση στα χρηστά ήθη και σε ελαττώματα βούλησης, δηλαδή σαφώς αναφέρεται στις περί 

δικαιοπραξιών διατάξεις, ορθότερο είναι να προκριθεί ο νομικός χαρακτηρισμός της οιονεί 

δικαιοπραξίας, όπου γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τις δικαιοπραξίες. 

(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 80) 

Ρητά αναφέρεται στον Κ.Ι.Δ. ότι η συναίνεση είναι ανίσχυρη και δεν μπορεί να λειτουργήσει 

νομιμοποιητικά, όταν αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη (άρθρο 12 § 2γ Κ.Ι.Δ.). Αυτό γινόταν και 

παλαιότερα ερμηνευτικά δεκτό. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει, όταν η πράξη στην οποία αναφέρεται η 

συναίνεση είναι παράνομη ή ανήθικη (λ.χ. συναίνεση σε απαγορευμένη μεταμόσχευση). Όπως 

αναφέρθηκε, αντίθετη στα χρηστά ήθη θεωρείται η κρατούσα στο δίκαιο μας άποψη την ιατρική 

πράξη και τη σχετική συναίνεση, όταν η προσβολή που συνεπάγεται η ιατρική πράξη, κατά το σκοπό 

της, δεν γίνεται για να σωθεί ένα άλλο αγαθό υπέρτερης αξίας του ίδιου προσώπου ή το 

προσδοκώμενο από την πράξη όφελος υπολείπεται της βλάβης και του κινδύνου που συνδέονται με 

την πράξη. 

(Φουντεδάκη Κ., Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 2018, σελ 93) 

Τέλος η δημιουργία προφίλ μη εμβολιασμένου με χρήση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερομένου, συνιστά παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

«22 § 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση 

που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα 

που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.» 

(Άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και συνεπώς θα πρέπει να 

εφαρμόζουν ΜΟΝΟ τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό και με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ θα πρέπει να καταγγέλλουν και να μην εφαρμόζουν τους προδήλως 

αντισυνταγματικούς. Η παραβίαση των Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων που θωρακίζουν τα 

Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά Εσχάτη Προδοσία σύμφωνα με το 

άρθρο 134 § 3-η και τιμωρείται με ΙΣΟΒΙΑ κάθειρξη. Επιπλέον η Στέρηση των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και η Επιβολή Συνθηκών Ζωής σε ομάδες ή κοινότητες του πληθυσμού συνιστά 

Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας σύμφωνα με το νόμο 3003/2002 (Καταστατικό της Ρώμης 

του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου). Και όταν αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται από ομάδες 

που έχουν Δόμη, Οργάνωση και Ιεραρχία που εκφοβίζουν άμαχο πληθυσμό ώστε να τον 

αναγκάσουν να προβεί σε ενέργειες ενάντια στη θέλησή του, τότε έχουμε και Σύσταση 

Εγκληματικής/Τρομοκρατικής Οργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού 

Κώδικα. 
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«134 § 1. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βίας να καταλύσει, να μεταβάλει, να 

αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό 

πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του 

πολιτεύματος αυτού ………., τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 

134 § 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και: (α) όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της 

προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή 

με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής, ……... 

134 § 3. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο Κεφάλαιο 

αυτό: …… η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει 

το Σύνταγμα (και το Ενωσιακό Δίκαιο).» 

(Άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα) 

«7 § 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, «έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις όταν διαπράττεται 

ως μέρος ευρείας και συστηματικής επίθεσης που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε 

αμάχου πληθυσμού, εν γνώσει της επίθεσης: 

β) Εξόντωση 

στ) Βασανιστήρια 

η) Δίωξη κατά οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης ομάδας ή κοινότητας για λόγους 

πολιτικούς, φυλετικούς, εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς ή 

λόγους φύλου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, ή άλλους λόγους που 

αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως ανεπίτρεπτοι κατά το διεθνές δίκαιο σε σχέση με 

οποιαδήποτε πράξη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο ή οποιοδήποτε 

έγκλημα εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου. 

κ) Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα οι οποίες με πρόθεση 

προκαλούν μεγάλο πόνο ή βαρεία σωματική βλάβη ή βαρεία βλάβη της διανοητικής 

ή σωματικής υγείας. 

7 § 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: 

(β) Η «εξόντωση» περιλαμβάνει την με πρόθεση επιβολή συνθηκών ζωής, μεταξύ 

άλλων στέρηση πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένων να επιφέρουν την 

καταστροφή μέρους του πληθυσμού 

(ε) «Βασανιστήρια» σημαίνει την με πρόθεση πρόκληση έντονου πόνου ή δοκιμασίας, 

σωματικών ή ψυχικών επί προσώπου που τελεί υπό την κράτηση ή υπό τον έλεγχο 

του κατηγορουμένου. Τα βασανιστήρια δεν περιλαμβάνουν πόνο ή δοκιμασία που 

προκύπτει μόνον ή είναι σύμφυτος ή είναι δυνατόν να προκύψει από την επιβολή 

νόμιμων κυρώσεων 

(ζ) «Δίωξη» σημαίνει την με πρόθεση και βαρείας μορφής στέρηση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο εξ αιτίας της ταυτότητας της ομάδας 

ή κοινότητας» 

(Άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου) 

«187 § 1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με 

διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει 

την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και 

χρηματική ποινή.» 

(Άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα) 



Σ ε λ ί δ α  11 από 13 

 

«187Α § 1. Όποιος τελεί κακούργημα ή οποιοδήποτε έγκλημα γενικής διακινδύνευσης ή 

έγκλημα κατά της δημόσιας τάξης υπό συνθήκες ή με τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση 

που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισμό και με σκοπό να 

εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ……… » 

(Άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα) 

«103 § 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το 

Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του 

διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.» 

(Άρθρο 103 § 1 του Συντάγματος) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι εγκαλούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι  προσπαθώντας να επιβάλλουν μία προδήλως παράνομη και 

αντισυνταγματική Κυβερνητική Απόφαση μιας Παράνομης και Κατοχικής Κυβέρνησης, παραβίασαν 

το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Συμβάσεις και κατέλυσαν 

κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπίνου δικαιώματος με υπερσυνταγματική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 

28 του Συντάγματος, και τα άρθρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο όπως 

αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 

Επειδή Η παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 συνιστά παραβίαση του Ενωσιακού 

Δικαίου δηλαδή του άρθρου 28 Σ και του Θεμελιώδους Δικαιώματος στο να αντλεί ο 

πολίτης προστασία από το Κοινοτικό Δίκαιο που συνιστά διάπραξη του αδικήματος της 

Εσχάτης Προδοσίας όπως ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 § 3-η Π.Κ. 

Επειδή Η παραβίαση των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτά περιγράφονται 

στις Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις – αναπόσπαστου τμήματος του υπερισχύοντος 

Δικαίου της ΕΕ όπως : 

 o Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας,  

 η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

 το Ψήφισμα (Resolution) 2021/2361 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 η Σύμβαση Οβιέδο 1997,  

 η Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  

 το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,  

 η ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο 

(Ευρωκοινοβούλιο 2013/2169 (INI)),  

 η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών), 

 ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

που αποτελούν τις Θεμελιώσεις Αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το δημοκρατικό 

πολίτευμα της χώρας, συνιστά διάπραξη του αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας όπως 

ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 § 3-η Π.Κ. 

Επειδή Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 

είναι ΑΚΥΡΗ (άρθρο 338 ν. 4512/2018). 

Επειδή Η εφαρμογή και μη καταγγελία των παρανόμων αντισυνταγματικών μέτρων από τους 

δημοσίους υπαλλήλους που, λόγω της ιδιότητάς τους, οφείλουν να είναι γνώστες των 

διατάξεων, του συντάγματος, των συμβάσεων και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, 

συνιστά παραβίαση του άρθρου 103 Σ, του άρθρου 120 § 2 Σ, του άρθρου 21 Π.Κ. και 

του άρθρου 25 Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Επειδή Η παραβίαση της Έννομης Προστασίας – Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης σύμφωνα 

το άρθρο 20 § 2 Σ συνιστά παραβίαση Συνταγματικά κατοχυρωμένου Θεμελιώδους 

Δικαιώματός μου, δηλαδή διάπραξη του αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας όπως ρητά 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 § 3-η Π.Κ. 

Επειδή Η παραβίαση του άρθρου 5 § 4 Σ δια της επιβολής ιατρικής πράξης (εμβόλιο) χωρίς τη 

συναίνεσή μου και χωρίς ΑΤΟΜΙΚΗ δικαστική απόφαση εις βάρος μου, συνιστά 

διάπραξη του αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας όπως ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 

134 § 1 Π.Κ. 

Επειδή Η παραβίαση του άρθρου 7 § 1 Σ δια της επιβολής ποινής (προστίμου) χωρίς να υπάρχει 

νόμος (που συμφωνεί με το Σύνταγμα και τις Υπερσυνταγματικές Διεθνείς Συμβάσεις) 

όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2, 93Σ §4 και 28Σ §1 ), συνιστά 

διάπραξη του αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας όπως ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 

134 § 1 Π.Κ. 

Επειδή Η επιβολή βασανιστηρίου (ιατρικής πράξης – εμβόλιο χωρίς συναίνεση) σε 

Ομάδα Πληθυσμού και Διώκοντας όλους όσους διαφωνούν με την επιβολή 

Συνθηκών Ζωής δηλαδή λόγω των Πεποιθήσεών τους, συνιστά παραβίαση του 

νόμου 3003/2002 άρθρο 7 – Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. 

Επειδή Η Οργανωμένη με Δομή και Ιεραρχία διάπραξη των προαναφερθέντων εγκλημάτων με 

σκοπό τον εκφοβισμό του πληθυσμού για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ενάντια 

στη θέλησή του, συνιστά παραβίαση του άρθρου 187 Π.Κ και του άρθρου 187Α Π.Κ. -

Σύσταση Εγκληματικής/Τρομοκρατικής 

Επειδή Η κατηγοριοποίηση των πολιτών, δηλαδή η παραβίαση του άρθρου 4 Σ δια του 

σφετερισμού της ιδιότητάς τους ως οργάνων του κράτους, συνιστά διάπραξη του 

αδικήματος της Εσχάτης Προδοσίας όπως ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 § 1 Π.Κ. 

Επειδή Η παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή των Προσωπικών Δεδομένων που 

αποτελούν Θεμελιώδες Δικαίωμα, συνιστά διάπραξη του αδικήματος της Εσχάτης 

Προδοσίας όπως ρητά αυτή ορίζεται στο άρθρο 134 § 3-η Π.Κ. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και για οποιουσδήποτε άλλους μπορώ να προσθέσω όταν μου ζητηθεί και με τη ρητή επιφύλαξη 

παντός νομίμου δικαιώματός μου 

 

Μ Η Ν Υ Ω 

τους αναγραφόμενους και τους συνεργούς τους με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αφού πρόκειται 

για αυτόφωρα εγκλήματα/κακουργήματα και κυρίως Κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, 

 

Ζ Η Τ Ω 

Την παραδειγματική κατά νόμον δίωξη και τιμωρία των εγκαλουμένων. 

Επιπλέον δηλώνω ότι παρίσταμαι για υποστήριξη της κατηγορίας και ως πολιτικώς ενάγων για 

χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής, οικονομικής και όποιας άλλης βλάβης, την 

οποία υπέστην από τα πιο πάνω αδικήματα. 

 

…..(πόλη)……..   …..(ημ/νία)…….. 

 

 

Ο Εγκαλών   

 

Σημείωση 

 Ο δικαστής που θα παραλάβει την παρούσα έγκληση και δεν θα προβεί σε δίωξη και σε 

ενέργειες για την παύση των διώξεων αθώων πολιτών, θα βρεθεί κατηγορούμενος με το 

άρθρο 15 Π.Κ. και το άρθρο 239 Π.Κ. 

 Ο δικαστής που θα διανοηθεί να απορρίψει την παρούσα έγκληση χωρίς να αιτιολογήσει 

ειδικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους σε ΚΑΘΕ μία κατηγορία και σε ΚΑΘΕ ένα 

επιχείρημα (αντίθετος νόμος που επιτρέπει εξαιρέσεις είναι ΑΚΥΡΟΣ και 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ), με την σχετική νομολογία (που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο), θα βρεθεί κατηγορούμενος για Παραβίαση του άρθρου 

93 § 2 Σ, του άρθρου 139 Κ.Π.Δ., του άρθρου 6 ΕΣΔΑ και του άρθρου 20 § 1 Σ αν δεν υπάρξει 

προηγούμενη ακρόασή μου καθιστώντας την απόρριψη ΑΚΥΡΗ. 

 

 


