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ΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΡΛΘΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ  

_________________ 

 

 

Ε Γ Κ Λ Θ Σ Θ 

Σου _________________ με Α.Δ.Σ. ____________ , Α.Φ.Μ. _____________ κατοίκου 

___________________________ , οδόσ _______________ αρ. ______, και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου : ____________________ 

Κ Α Τ Α 

1) _____________________ 

2) ____________________ 

3) ______________________ 

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

Αξιότιμε κ. Ειςαγγελεφ, 

Θζτω υπ’ όψιν ασ τθν παρακάτω αναλυτικϊσ περιγραφόμενθ παραβατικι ςυμπεριφορά των άνω 

εγκαλουμζνων απζναντί μου (ςυνιςτάμενθ ςτθν διάπραξθ, κυρίωσ, των εγκλθμάτων του Βαςανιςμοφ, 

τθσ Εςχάτθσ Ρροδοςίασ, των Εγκλθμάτων κατά τθσ Ανκρωπότθτασ και τθσ φςταςθσ Εγκλθματικισ 

Οργάνωςθσ και ηθτϊ τθν άςκθςθ ποινικισ διϊξεωσ εναντίον τουσ και τθν κατά νόμον τιμωρία τουσ. 

Ειδικότερα : 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΘ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Σθν__________________και ϊρα _________________ ςτο ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________, οι άνω εγκαλοφμενοι, όντεσ εν ϊρα υπθρεςίασ, μου επζβαλαν τθν Π.Ε.Π με Α/Α 

___________ (επιςυνάπτεται), επειδι δεν ζφερα, ωσ δικεν όφειλα, ζντυπθ βεβαίωςθ μετακίνθςθσ / 

γραπτό μινυμα φορθτοφ τθλεφϊνου ςτον πενταψιφιο αρικμό 13033 (ωσ δικεν απαραίτθτων 

προχποκζςεων για τθν μετακίνθςι μου ζξωκεν τθσ οικίασ μου, που, κατά καταφανι παραβίαςθ 

κεμελιωδϊν ςυνταγματικϊν διατάξεων, είχαν επιβλθκεί αρχικά κατά το χρονικό διάςτθμα 23.3.2020-

3.5.2020 και επιβάλλονται εκ νζου από 7.11.2020 μζχρι και ςιμερα, ςτα πλαίςια των κυβερνθτικϊν 

μζτρων για τθν αναχαίτιςθ εξάπλωςθσ του νζου κορωνοϊοφ COVID-19)/επειδι κυκλοφοροφςα ςε 
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εξωτερικό χϊρο δικεν κακ’ υπζρβαςθ του χρονικοφ ορίου επιτρεπομζνθσ μετακινιςεωσ πολιτϊν (ιτοι, 

μετά τθν 9.00ϋ μ.μ.), μολονότι γνϊριηαν άριςτα, ωσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, ότι όλα τα παραπάνω δικεν 

μζτρα παραβιάηουν καταφανϊσ κεμελιϊδεισ ςυνταγματικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τον Χάρτθ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Β. ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ (ΚΑΤΑ ΡΟΦΑΝΘ ΡΑΑΒΙΑΣΘ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΤΟΥ ΧΑΤΘ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ) 

 

Σα παραπάνω κυβερνθτικά μζτρα τζκθκαν ςε ιςχφ, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 

Κοινισ Τπουργικισ Αποφάςεωσ (Κ.Τ.Α.) (ΦΕΚ Βϋ 4899/6.11.2020), με αρχικι διάρκεια από ϊρα 6.00ϋ π.μ. 

τθσ 7.11.2020 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 30.11.2020, θ οποία, όπωσ επικαιροποιικθκε εκάςτοτε, ιτοι, διά 

των ακόλουκων Κ.Τ.Α. : α) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Βϋ 5255/28.11.2020), με ιςχφ 

από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 30.11.2020 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 7.12.2020, β) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 

78363/5.12.2020 (ΦΕΚ Βϋ 5350/5.12.2020), με ιςχφ από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 7.12.2020 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. 

τθσ 14.12.2020, γ) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Βϋ 5486/12.12.2020), με ιςχφ από ϊρα 

6.00ϋ π.μ. τθσ 13.12.2020 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 7.1.2021, δ) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 2/2.1.2021 (ΦΕΚ Βϋ 

1/2.1.2021), με ιςχφ από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 3.1.2021 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 11.1.2021, ε) υπ’ αρικ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ Βϋ 30/8.1.2021), με ιςχφ από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 8.1.2021 ζωσ ϊρα 

6.00ϋ τθσ 18.1.2021, ςτ) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 3060/16.1.2021 (ΦΕΚ Βϋ 89/16.1.2021), με ιςχφ από ϊρα 

6.00ϋ π.μ. τθσ 18.1.2021 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 25.1.2021, η) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 4992/22.1.2021 

(ΦΕΚ Βϋ 186/23.1.2021), με ιςχφ από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 25.1.2021 ζωσ ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 1.2.2021,  θ) υπ’ 

αρικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 6877/29.1.2021 (ΦΕΚ Βϋ 341/29.1.2021), με ιςχφ από ϊρα 6.00ϋ π.μ. τθσ 30.1.2021 

ζωσ ϊρα 6.00ϋ τθσ 8.2.2021, κ) υπ’ αρικ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 (ΦΕΚ Βϋ 454/5.2.2021),  από ϊρα 6.00’ π.μ. 

τθσ 6.2.2021 ζωσ ϊρα 6.00’ τθσ 15.2.2021, ι) υπϋ αρικ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  10969 (ΦΕΚ Β’ 648/20.2.2021), από 

ϊρα 6.00’ π.μ. τθσ 22.2.2021 ζωσ ϊρα 6.00’ τθσ 1.3.2021 ια) υπ’ αρικ.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 (ΦΕΚ Β 

843/3.3.2021), από ϊρα 6.00 π.μ. τθσ 4.3.2021 ζωσ ϊρα 6.00’τθσ 16.3.2021, ιβ) υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

16320 (ΦΕΚ Β’ 996/13.03.2021), από ϊρα 6.00 π.μ. τθσ 16.3.2021 ζωσ ϊρα 6.00’τθσ 22.3.2021. 
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Γ. Θ ΡΑΓΜΑΤΙΚΘ ΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΡΑΓΟΕΥΣΘΣ/ΡΕΙΟΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ 

 

I. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 5 - Ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, προςωπικι ελευκερία 

4. Απαγορεφονται ατομικά διοικθτικά μζτρα που περιορίηουν ςε οποιονδιποτε Ζλλθνα τθν 

ελεφκερθ κίνθςθ ι εγκατάςταςθ ςτθ Χϊρα, κακϊσ και τθν ελεφκερθ ζξοδο και είςοδο ς’ 

αυτιν. Σζτοιου περιεχομζνου περιοριςτικά μζτρα είναι δυνατόν να επιβλθκοφν μόνο ωσ 

παρεπόμενθ ποινι με απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ και 

μόνο για τθν πρόλθψθ αξιόποινων πράξεων, όπωσ νόμοσ ορίηει. 

_______________________ 

Eρμηνευτική δήλωςη: τθν απαγόρευςθ τθσ παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται θ 

απαγόρευςθ τθσ εξόδου με πράξθ του ειςαγγελζα, εξαιτίασ ποινικισ δίωξθσ, οφτε θ λιψθ 

μζτρων που επιβάλλονται για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ ι τθσ υγείασ αςκενϊν, όπωσ 

νόμοσ ορίηει. 

Οποιοδιποτε μζτρο ςτθν απαγόρευςθ κυκλοφορίασ των πολιτϊν (και δθ για λόγουσ υγείασ) 

δεν μπορεί να λθφκεί, κακόςον περιοριςτικά μζτρα, αναφορικά με τθν ελεφκερθ κίνθςθ ι 

εγκατάςταςθ πολιτϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια (ωσ ζκφανςθ τθσ ςυνταγματικά 

προςτατευόμενθσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ), επιβάλλονται ΜΟΝΟΝ με 

απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου, και μάλιςτα ωσ παρεπόμενθ ποινι. 

 

II. φμφωνα με το Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
(Τπερςυνταγματικι - 2016/C 202/02 - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN) 

Άρκρο 45 – Ελευκερία κυκλοφορίασ και διαμονισ 

1. Κάκε πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ζχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμζνει ελεφκερα ςτο 

ζδαφοσ των κρατϊν μελϊν. 

Άλλωςτε, θ ελεφκερθ κυκλοφορία των πολιτϊν είναι εγγυθμζνθ και δυνάμει του Χάρτθ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2016/C 202/02) που αποτελεί 

καταςτατικό κείμενο τθσ Ε.Ε. για κεμελιϊδθ δικαιϊματα και ελευκερίεσ, ΜΕ ΙΣΧΥ 

ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ κατά παραπομπι του άρκρου 6 ΣΕΕ  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
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III. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 5 - Ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, προςωπικι ελευκερία 

3. H προςωπικι ελευκερία είναι απαραβίαςτθ. Κανζνασ δεν καταδιϊκεται οφτε 

ςυλλαμβάνεται οφτε φυλακίηεται οφτε με οποιονδιποτε άλλο τρόπο περιορίηεται, παρά μόνο 

όταν και όπωσ ορίηει ο νόμοσ (που ςυμφωνεί με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα 

άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4). 

και 

IV. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 110 - Ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ 

1. Oι διατάξεισ του υντάγματοσ υπόκεινται ςε ανακεϊρθςθ, εκτόσ από εκείνεσ που 

κακορίηουν τθ βάςθ και τθ μορφι του πολιτεφματοσ, ωσ Προεδρευόμενθσ Kοινοβουλευτικισ 

Δθμοκρατίασ, κακϊσ και από τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παράγραφοσ 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 

7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφοσ 1 και 26. 

Θ επιβολι απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Ρ.Ν.Ρ.) δεν 

είναι δυνατόν να παραβιάηει ςυνταγματικζσ διατάξεισ, ανατρζποντασ οφτω τθν ιεραρχία των 

κανόνων δικαίου, κακόςον θ ελευκερία κίνθςθσ και εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια 

(προςωπικι ελευκερία stricto sensu) θ οποία ανικει ςτον ςκλθρό πυρινα των μθ 

ανακεωριςιμων διατάξεων. 

 

V. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 48 - Κατάςταςθ πολιορκίασ 

1. ε περίπτωςθ πολζμου, επιςτράτευςθσ εξαιτίασ εξωτερικϊν κινδφνων ι άμεςθσ απειλισ τθσ 

εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και αν εκδθλωκεί ζνοπλο κίνθμα για τθν ανατροπι του 

δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, θ Bουλι, με απόφαςι τθσ, που λαμβάνεται φςτερα από πρόταςθ 

τθσ Kυβζρνθςθσ, κζτει ςε εφαρμογι, ςε ολόκλθρθ τθν Eπικράτεια ι ςε τμιμα τθσ, το νόμο για 

τθν κατάςταςθ πολιορκίασ, ςυνιςτά εξαιρετικά δικαςτιρια και αναςτζλλει τθν ιςχφ του 

ςυνόλου ι μζρουσ των διατάξεων των άρκρων 5 παράγραφοσ 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 

ζωσ και 4, 14, 19, 22 παράγραφοσ 3, 23, 96 παράγραφοσ 4 και 97. O Πρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ δθμοςιεφει τθν απόφαςθ τθσ Bουλισ.  

Mε τθν απόφαςθ τθσ Bουλισ ορίηεται θ διάρκεια ιςχφοσ των επιβαλλόμενων μζτρων, θ οποία 

δεν μπορεί να υπερβεί τισ δεκαπζντε θμζρεσ. 

Θ μορφι ελευκερίασ που περιγράφει το άρκρο 5 §3, ΔΕΝ είναι δυνατόν να αναςταλεί, οφτε 

κατά τθν κιρυξθ τθσ Χϊρασ ςε κατάςταςθ πολιορκίασ και μόνο θ απαγόρευςθ λιψθσ 

ατομικϊν διοικθτικϊν μζτρων για περίπτωςθ πολζμου, επιςτράτευςθσ ι εκδιλωςθσ ενόπλου 
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κινιματοσ για τθν ανατροπι του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ μπορεί να λάβει χϊρα με 

απόφαςθ τθσ Βουλισ. 

VI. φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου  
(Τπερςυνταγματικι - https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf) 

Άρκρο 5 - Το δικαίωμα ςτθν προςωπικι ελευκερία και αςφάλεια 

1. Παν πρόςωπον ζχει δικαίωμα εισ τθν ελευκερίαν και τθν αςφάλειαν. Ουδείσ επιτρζπεται να 

ςτερθκι τθσ ελευκερίασ του ειμι εισ τασ ακολοφκουσ περιπτϊςεισ και ςυμφϊνωσ προσ τθν 

νόμιμον διαδικαςίαν:  

Θ προςωπικι ελευκερία εκτόσ από το Σφνταγμα, κατοχυρϊνεται από τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. 

 

VII. φμφωνα με το Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα 
(Τπερςυνταγματικό – νόμοσ Νόμοσ 2462/1997 - ΦΕΚ 25 Α / 26-02-1997) 

Άρκρο 12 

1. Οποιοςδιποτε βρίςκεται νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ Κράτουσ ζχει δικαίωμα ελεφκερθσ 

μετακίνθςθσ και ελεφκερθσ επιλογισ κατοικίασ ςτο ζδαφοσ αυτοφ του Κράτουσ. 

2. Κακζνασ είναι ελεφκεροσ να εγκαταλείψει οποιαδιποτε χϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τθσ δικισ του. 

Δεν μπορεί δθλαδι να υπάρξει νόμιμοσ περιοριςμόσ ςτθν ελεφκερθ μετακίνθςθ και 

εγκατάςταςθ εντόσ τθσ επικράτειασ, όπωσ δεν μπορεί να εμποδιςτεί και θ μετακίνθςθ προσ το 

εξωτερικό για ΚΑΝΕΝΑ λόγο. 

 

VIII. φμφωνα με τθ Σφμβαςθ Οβιζδο 1997  
(Τπερςυνταγματικι - νόμοσ 2619/1998 - ΦΕΚ 132 Α / 19-06-1998) 

Άρκρο 2 - Το προβάδιςµα του ανκρωπίνου όντοσ 

Σα ςυµφζροντα και θ ευθµερία του ανκρϊπινου όντοσ κα υπεριςχφουν ζναντι µόνου του 

κοινωνικοφ ςυµφζροντοσ ι τθσ επιςτιµθσ. 

Θ προςωπικι ελευκερία που κατοχυρϊνεται από το Σφνταγμα, από τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και από ζνα ςωρό άλλεσ Συνκικεσ και Συμβάςεισ, ΔΕΝ μπορεί να 

αναιρεκεί με το πρόςχθμα του κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ όπωσ ΡΑΑΝΟΜΩΣ αιτιολογικθκε 

για τθν επιβολι των περιοριςτικϊν μζτρων. 

Ρρζπει να επιςθμανκεί, ότι θ παραπάνω άποψθ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυνταγματικζσ 

προβλζψεισ, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ ελευκερία δεν ζχει οριςμζνο ςυνταγματικό ςκοπό, όπωσ 

άλλα κατοχυρωμζνα ςυνταγματικά δικαιϊματα (π.χ. δικαίωμα απεργίασ). Συνεπϊσ, ο 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
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περιοριςμόσ άςκθςθσ του ςυγκεκριμζνου δικαιϊματοσ οφείλει να μθν πλιττει τον πυρινα 

του, όπωσ, δυςτυχϊσ, ςυμβαίνει ςτθν παροφςα χρονικι ςυγκυρία, κατά τθν οποία θ 

ελευκερία αποτελεί τθν «εξαίρεςθ» και ο περιοριςμόσ τον «κανόνα». 

 

IX. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 9Α - Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

Κακζνασ ζχει δικαίωμα προςταςίασ από τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ, ιδίωσ με 

θλεκτρονικά μζςα, των προςωπικϊν του δεδομζνων, όπωσ νόμοσ ορίηει. Θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων διαςφαλίηεται από ανεξάρτθτθ αρχι, που ςυγκροτείται και 

λειτουργεί, όπωσ νόμοσ ορίηει. 

Άρκρο 11 - Δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι 

1. Oι Ζλλθνεσ ζχουν το δικαίωμα να ςυνζρχονται ιςυχα και χωρίσ όπλα. 

Άρκρο 12 - Δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι 

1. Oι Ζλλθνεσ ζχουν το δικαίωμα να ςυνιςτοφν ενϊςεισ και μθ κερδοςκοπικά ςωματεία, τθρϊντασ 

τουσ νόμουσ, που ποτζ όμωσ δεν μποροφν να εξαρτιςουν τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ από 

προθγοφμενθ άδεια. 

Άρκρο 13 - Θρθςκευτικι Ελευκερία 

2. Kάκε γνωςτι κρθςκεία είναι ελεφκερθ και τα ςχετικά με τθ λατρεία τθσ τελοφνται ανεμπόδιςτα 

υπό τθν προςταςία των νόμων (που ςυμφωνοφν με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα 

άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4).. H άςκθςθ τθσ λατρείασ δεν επιτρζπεται να προςβάλλει τθ 

δθμόςια τάξθ ι τα χρθςτά ικθ. O προςθλυτιςμόσ απαγορεφεται. 

Μζςω τθσ επιβλθκείςασ κακολικισ απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ, κίγονται και άλλα 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνα δικαιϊματα (π.χ. θ ςυνδικαλιςτικι ελευκερία, και θ ελευκερία 

τθσ ςυνάκροιςθσ, θ ελευκερία άςκθςθσ τθσ κρθςκευτικισ λατρείασ), των οποίων θ άςκθςθ 

προχποκζτει ελεφκερθ κυκλοφορία των πολιτϊν. 

Επιπλζον θ διλωςθ του ςκοποφ και του τόπου μετακίνθςθσ παραβιάηει και τα προςωπικά 

δεδομζνα των πολιτϊν. 

Όμωσ, θ επίκλθςθ ενόσ ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ δεν αρκεί για να κίξει τον πυρινα ενόσ άλλου. 

Άλλωςτε, θ ερμθνευτικι διλωςθ κάτωκεν του άρκρου 5 του υντάγματοσ εξαιρεί από τθν απαγόρευςθ 

ατομικϊν διοικθτικϊν μζτρων τθσ παραγράφου 4 τθν  

«λιψθ μζτρων που επιβάλλονται για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ ι τθσ υγείασ αςκενϊν, 

όπωσ νόμοσ ορίηει (που ςυμφωνεί με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ 

§2, 87Σ §2 και 93Σ §4)» 
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Θ λιψθ τζτοιων μζτρων ςυνίςταται, ςφμφωνα με τον διαπρεπι πανεπιςτθμιακό δάςκαλο Ρρόδρομο 

Δαγτόγλου (βλ. Ατομικά δικαιϊματα, ζκδ. δϋ 2012, ςελ. 293),  

«ςε περιοριςμοφσ ςτθν ελευκερία κίνθςθσ προςϊπων, για τα οποία υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ 

ότι πάςχουν από λοιμϊδθ ι μεταδοτικι αςκζνεια.» 

υνεπϊσ, δεν είναι δυνατόν να υπαχκεί ςτθν περίπτωςθ αυτι ο γενικόσ περιοριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ, 

κακόςον δεν ςυνιςτά ατομικό διοικθτικό μζτρο. Ο γενικόσ περιοριςμόσ αφορά τθν ελευκερία κίνθςθσ 

τθσ παρ. 3, για τθν οποία ο Π. Δαγτόγλου γράφει κατθγορθματικά, ότι (ό.π., ςελ. 296) 

«από τθν ίδια τθν ζννοια τθσ ελευκερίασ προκφπτει ότι θ άςκθςι τθσ δεν εξαρτάται από κρατικι 

άδεια».  

Το αυτό ιςχφει και για τθν κίνθςθ ι εγκατάςταςθ προςϊπου εντόσ τθσ Χϊρασ, ζτςι ϊςτε να 

κακίςταται αντιςυνταγματική και η επιβολή υποχρζωςησ δηλώςεωσ (αναγγελίασ, 

γνωςτοποιιςεωσ) κάθε κινήςεωσ, διότι, τοιουτοτρόπωσ, οδθγεί πρακτικά ςε ςυρρίκνωςθ και 

εξαςκζνθςθ του δικαιϊματοσ ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να κίγει τον ίδιο τον πυρινα μιασ 

ελευκερίασ, που το Σφνταγμα διακθρφςςει ωσ «απαραβίαςτθ». 

Εξίςου κατθγορθματικόσ και ο αείμνθςτοσ Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ (1922-2000), κορυφαίοσ Ζλλθνασ 

ςυνταγματολόγοσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, αναφζρει ότι (βλ. Ατομικζσ ελευκερίεσ, ζκδ. δϋ 1982, ςελ. 

134). 

«θ εν γζνει διακίνθςθ και κυκλοφορία ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ μπορεί να ρυκμιςκεί ι και 

περιοριςκεί με νόμο ι βάςει νόμου. Βαςικά όμωσ είναι ελεφκερθ: δεν υπόκειται ςε απαγορεφςεισ 

οφτε εξαρτάται από ςχετικι άδεια οφτε απαιτείται, ζςτω, υποβολι ςχετικισ διλωςθσ 

(γνωςτοποίθςθσ) προσ τισ αρχζσ εκ μζρουσ πολιτϊν *…+ τζτοιοι ζντονοι και εκτεταμζνοι 

περιοριςμοί αναιροφν τθν ουςία του ςυγκεκριμζνου ατομικοφ δικαιϊματοσ και αντιβαίνουν προσ 

το άρκρο 5 παρ. 3 του Συντάγματοσ»  

Αντίςτοιχθ είναι και θ άποψθ του Κακθγθτι Κων/νου Χρυςόγονου, που προςδιορίηει τα ατομικά 

διοικθτικά μζτρα ωσ ζκδοςθ ατομικϊν πράξεων περιοριςτικϊν τθσ ελευκερίασ κίνθςθσ και υπογραμμίηει, 

ότι (βλ. Ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα, ζκδ. γϋ 2006, ςελ. 218) 

«ο νομοκζτθσ οφείλει να ορίςει ο ίδιοσ κατά τρόπο γενικό αλλά οριςμζνο, ςαφι και αντικειμενικό 

τισ προχποκζςεισ, ζτςι ϊςτε θ ζκδοςθ των οικείων ατομικϊν πράξεων επιβολισ του περιοριςτικοφ 

μζτρου να γίνεται από το διοικθτικό όργανο κατά δζςμια αρμοδιότθτα και μετά από πλιρθ 

διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ τουσ».  

Δθλαδι τα ατομικά διοικθτικά μζτρα δεν δφνανται να εξιςωκοφν με ζναν γενικό και κακολικό 

περιοριςμό, που αφορά όλουσ τουσ πολίτεσ ςε όλθ τθν επικράτεια. 

Οι ανωτζρω τοποκετιςεισ κορυφαίων, κατά τεκμιριο, ςυνταγματολόγων ζχουν το πλεονζκτθμα, ότι δεν 

είναι δυνατόν να χαρακτθριςκοφν ωσ «φποπτεσ» για φιλοκυβερνθτικι ι αντικυβερνθτικι μερολθψία, 

αφοφ διατυπϊκθκαν ςε ανφποπτο χρόνο.  

Περαιτζρω (και τοφτο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο), ο γενικόσ περιοριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ αναςτζλλει 

πρακτικά και άλλα ςυνταγματικά δικαιϊματα. Για παράδειγμα : ςτισ επιχειριςεισ, που εξακολουκοφν 

να λειτουργοφν, κα μπορζςει να ειςζλκει ζνασ ςυνδικαλιςτισ, που κα τον καλζςει εργαηόμενοσ για να 
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καταγγείλει παραβίαςθ των υγειονομικϊν μζτρων ι οιαδιποτε άλλθ εργοδοτικι αυκαιρεςία ; Πϊσ κα 

μετακινθκεί μζχρι εκεί, εφόςον δεν προβλζπεται αντίςτοιχθ δυνατότθτα κατ’ εξαίρεςθ μετακίνθςθσ ; 

Επίςθσ, ζχει διατυπωκεί θ άποψθ, ότι κρίςιμο ςτοιχείο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ απαγόρευςθσ 

κυκλοφορίασ είναι ο ζλεγχόσ τθσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. Ωςτόςο, είναι προφανζσ 

ότι δεν υφίςταται οιαδιποτε εφαρμογι τθσ άνω ςυνταγματικισ αρχισ, αφοφ θ απαγόρευςθ είναι 

κακολικι και παραβλζπει ςθμαντικζσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των πολιτϊν, οι 

οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ των ςχετικϊν Πράξεων Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, που 

ζχουν εκδοκεί για το εν λόγω ηιτθμα. 

Όπωσ, λοιπόν, προανζφερα, οι μόνεσ περιπτϊςεισ, που μπορεί να αναςταλεί θ ιςχφσ του άρκρου 5§4 του 

υντάγματοσ είναι οι περιπτϊςεισ πολζμου, επιςτράτευςθσ εξαιτίασ εξωτερικϊν κινδφνων ι άμεςθσ 

απειλισ τθσ εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και εκδιλωςθσ ενόπλου κινιματοσ για τθν ανατροπι του 

δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ (βλ. άρκ. 48§1 Συντ.):  

«Σε περίπτωςθ πολζμου, επιςτράτευςθσ εξαιτίασ εξωτερικϊν κινδφνων ι άμεςθσ απειλισ τθσ 

εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και αν εκδθλωκεί ζνοπλο κίνθμα για τθν ανατροπι του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ, θ Βουλι, με απόφαςι τθσ, που λαμβάνεται φςτερα από πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, 

κζτει ςε εφαρμογι, ςε ολόκλθρθ τθν Επικράτεια ι ςε τμιμα τθσ, το νόμο για τθν κατάςταςθ 

πολιορκίασ, ςυνιςτά εξαιρετικά δικαςτιρια και αναςτζλλει τθν ιςχφ του ςυνόλου ι μζρουσ των 

διατάξεων των άρκρων 5 παράγραφοσ 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 ζωσ 4, 14, 19, 22 

παράγραφοσ 3, 23, 96 παράγραφοσ 4 και 97. Ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ δθμοςιεφει τθν 

απόφαςθ τθσ Βουλισ»). 

Ομοίωσ, και θ ερμθνευτικι διλωςθ του άρκρου 5§4 του Συντάγματοσ αναφζρει ρθτά, ότι : 

«Στθν απαγόρευςθ τθσ παραγράφου 4  δεν περιλαμβάνεται θ απαγόρευςθ τθσ εξόδου με πράξθ 

του ειςαγγελζα, εξαιτίασ ποινικισ δίωξθσ, οφτε θ λιψθ μζτρων που επιβάλλονται για τθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ ι τθσ υγείασ αςκενϊν, όπωσ νόμοσ ορίηει».  

υνεπϊσ, ο οποιοςδιποτε περιοριςμόσ κα πρζπει να αφορά ςε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα, δθλαδι να 

αναφζρεται «ςε οποιονδήποτε Έλληνα» αποτελεί κίνδυνο για τθν δθμόςια υγεία, και όχι ςτουσ Ζλλθνεσ 

ςυνολικά. Και τοφτο, για να εφαρμοςκεί, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ απόφαςθσ ποινικοφ δικαςτθρίου 

και δθ ωσ παρεπόμενθ ποινι, προχποτίκεται θ φπαρξθ τόςο ςχετικοφ νόμου, που να το ορίηει ρθτά, 

όςο και θ κατά περίπτωςθ δικαςτικι απόφαςθ. 

Μόλισ απαιτείται να ςθμειωκεί, ότι θ ίδια θ κυβζρνθςθ, κατά καταφανι παραβίαςθ του κεμελιϊδουσ 

δικαιϊματοσ τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν, είχε κζςει κάτω από ευνοϊκότερο και πιο ευζλικτο πλαίςιο 

μετακίνθςθσ τουσ αλλοδαποφσ, που ζχουν ειςζλκει ςτθν Ελλάδα παράνομα από χϊρεσ που αποτελοφν 

εςτίεσ μολφνςεων, δίχωσ τον προθγοφμενο αναγκαίο και αυςτθρό υγειονομικό ζλεγχο, ςε ςχζςθ με τουσ 

Ζλλθνεσ πολίτεσ, ςτουσ οποίουσ δεν επιτρζπεται να μεταβαίνουν ςτο ίδιο ι ςε πλθςίον αςτικό κζντρο 

κακθμερινά (και από ϊρασ 7.00ϋ π.μ. ζωσ ϊρασ 7.00ϋ μ.μ.) για τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν τουσ (βλ. 

άρκρο μόνο παρ. 2 τθσ υπ’ αρικ. Δ1α/Γ.Ρ. οικ.: 20030/22.3.2020 – ΦΕΚ Βϋ 985/22.3.2020) – ωσ εξισ :  

«Κακθμερινά και από ϊρα 7:00 ζωσ και ϊρα 19:00 δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκπροςϊπουσ 

οικογενειϊν ι ομάδων των διαμενόντων ςτα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

τουσ ςτα πλθςιζςτερα αςτικά κζντρα». 
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X. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 25 - Αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου, προςταςία κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

1. Σα δικαιϊματα του ανκρϊπου ωσ ατόμου και ωσ μζλουσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και θ αρχι 

του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του Κράτουσ. Όλα τα κρατικά όργανα 

υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ και αποτελεςματικι άςκθςι τουσ. Σα 

δικαιϊματα αυτά ιςχφουν και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ ιδιωτϊν ςτισ οποίεσ προςιδιάηουν. Oι κάκε 

είδουσ περιοριςμοί που μποροφν κατά το φνταγμα να επιβλθκοφν ςτα δικαιϊματα αυτά 

πρζπει να προβλζπονται είτε απευκείασ από το φνταγμα είτε από το νόμο, εφόςον υπάρχει 

επιφφλαξθ υπζρ αυτοφ και να ςζβονται τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Τα μζτρα παραβιάηουν κατάφορα τθν ΑΧΘ ΤΘΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΘΤΑΣ όχι μόνο ςε βάροσ των 

ςυνταγματικά αλλά και διεκνϊσ κατοχυρωμζνων ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν ελευκερία 

και ςτθν ελεφκερθ μετακίνθςθ, αλλά ζχουν ςτθν πράξθ αποδειχτεί ΑΝΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. 

Δθλαδι με ζμμεςο, αλλά ςαφζσ, αποτζλεςμα θ κυβζρνθςθ (κατά ςφετεριςμό τθσ ιδιότθτάσ τθσ), όπωσ 

και όποιο κρατικό όργανο εφαρμόηει αντιςυνταγματικζσ διατάξεισ και ςτερεί ι περιορίηει κεμελιϊδθ και 

διεκνϊσ κατοχυρωμζνα ανκρϊπινα δικαιϊματα (όπωσ τθσ ιςότθτασ και τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ) να 

πλθροί τθν ειδικι υπόςταςθ του αδικιματοσ τθσ εςχάτθσ προδοςίασ, όπωσ προβλζπεται (άρκ. 134 Ρ.Κ.) 

και τιμωρείται από τον νόμο, διά τθσ διαρκοφσ και με κακολικό χαρακτιρα παραβίαςθσ του 

Συντάγματοσ. 

XI. φμφωνα με τθν ΕΚΘΕΣΘ ςχετικά με τθν εξάλειψθ των βαςανιςτθρίων ςτον κόςμο 
(Ευρωκοινοβοφλιο 2013/2169 (INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0206&from=EN 

4. επιςθμαίνει ότι, ςφμφωνα με τθν CAT, ο όροσ 'βαςανιςτιρια' ςθμαίνει οιαδιποτε πράξθ με 

τθν οποία «προκαλείται ςκοπίμωσ ςε ζνα πρόςωπο ςοβαρόσ πόνοσ ι ταλαιπωρία, ςωματικι 

ι ψυχικι, από δθμόςιο λειτουργό ι άλλο πρόςωπο που ενεργεί με επίςθμθ ιδιότθτα ι με τθν 

υποκίνθςθ ι τθ ςυναίνεςθ ι με τθν αποδοχι του». Θεωρεί ωςτόςο ότι καταςτάςεισ κατά τισ 

οποίεσ πράξεισ βαςανιςμοφ και άλλθ ςκλθρι, απάνκρωπθ και ταπεινωτικι μεταχείριςθ ι 

τιμωρία διαπράττονται με τθ ςυμμετοχι φορζων εκτόσ κρατικϊν ι δθμοςίων υπαλλιλων 

πρζπει επίςθσ να αντιμετωπίηονται μζςω μζτρων πολιτικισ που ευνοοφν τθν πρόλθψθ, τθ 

λογοδοςία και τθν αποκατάςταςθ 

και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0206&from=EN
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XII. φμφωνα με τθ Σφμβαςθ κατά των Βαςανιςτθρίων και άλλων τρόπων ςκλθρισ, 
απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (Ραράρτθμα ςτθν απόφαςθ 39/46 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν) 
(Τπερςυνταγματικι 
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%CE%A3
%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%97%CE%95%20%CE%BA%CE%B1
%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE
%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CF
%89%CE%BD%20%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%82%2C%20%CE%B1
%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%82%20%CE%AE%20
%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
%CF%82.pdf) 

Άρκρο 2. 

1. Κάκε Κράτοσ Μζροσ λαμβάνει αποτελεςματικά νομοκετικά, διοικθτικά, δικαςτικά ι άλλα 

μζτρα για να προλαμβάνει πράξεισ βαςανιςτθρίων ςε κάκε εδαφικι περιοχι που υπάγεται ςτθ 

δικαιοδοςία του. 

2. Καμία απολφτωσ εξαιρετικι περίςταςθ, είτε αποτελεί κατάςταςθ πολζμου ι απειλι 

πολζμου, εςωτερικι πολιτικι αςτάκεια ι κάκε άλλθ κατάςταςθ ανάγκθσ, δεν μπορεί να 

προβλθκεί ωσ δικαιολογία για βαςανιςτιρια. 

3. Εντολι προϊςταμζνου ι δθμόςιασ αρχισ δεν μπορεί να προβλθκεί ωσ δικαιολογία για 

βαςανιςτιρια 

Άρκρο 4. 

1. Κάκε Κράτοσ Μζροσ μεριμνά, ϊςτε όλεσ οι πράξεισ βαςανιςτθρίων να αποτελοφν εγκλιματα 

ςφμφωνα με το ποινικό του δίκαιο. Σο ίδιο ιςχφει για τθν απόπειρα διάπραξθσ βαςανιςτθρίων 

ι για κάκε πράξθ οποιουδιποτε προςϊπου που ςυνιςτά ςυνζργεια ι ςυμμετοχι ςε 

βαςανιςτιρια. 

2. Κάκε Κράτοσ Μζροσ προβλζπει για τα εγκλιματα αυτά κατάλλθλεσ ποινζσ, για τον 

κακοριςμό των οποίων λαμβάνεται υπόψθ ο ςοβαρόσ χαρακτιρασ αυτϊν των εγκλθμάτων. 

ΚΑΜΙΑ δικαιολογία (κατάςταςθ ανάγκθσ, εξαιρετικι περίπτωςθ,…) δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να επιβλθκεί οποιαδιποτε πράξθ που προκαλεί ςοβαρόσ πόνοσ ι 

ταλαιπωρία, ςωματικι ι ΨΥΧΙΚΘ που χαρακτθρίηεται από το εκνικό και διεκνζσ δίκαιο ωσ 

βαςανιςτιριο.  

Θ ψυχολογικι βία που αςκείται με τα αντιςυνταγματικά μζτρα προκαλοφν τζτοια ψυχολογικι 

δυςφορία και πόνο που οδθγοφν χιλιάδεσ ανκρϊπων ςτθν αυτοκτονία και πολλοφσ 

περιςςότερουσ ςτθν κατάκλιψθ και ςτα ψυχικά νοςιματα. 
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XIII. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Αρκρο 7: (Καμιά ποινι χωρίσ νόμο, απαγόρευςθ βαςανιςτθρίων) 

1. Ζγκλθμα δεν υπάρχει οφτε ποινι επιβάλλεται χωρίσ νόμο (που ςυμφωνεί με το Σφνταγμα 

όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) που να ιςχφει πριν από 

τθν τζλεςθ τθσ πράξθσ και να ορίηει τα ςτοιχεία τθσ. Ποτζ δεν επιβάλλεται ποινι βαρφτερθ από 

εκείνθ που προβλεπόταν κατά τθν τζλεςθ τθσ πράξθσ.  

2. Tα βαςανιςτιρια, οποιαδιποτε ςωματικι κάκωςθ, βλάβθ υγείασ, ι άςκθςθ ψυχολογικισ 

βίασ, κακϊσ και κάκε άλλθ προςβολι τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ απαγορεφονται και 

τιμωροφνται, όπωσ νόμοσ ορίηει. 

και 

XIV. φμφωνα με τον Ροινικό Κϊδικα 
(Νόμοσ 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρκρο 137Α - Βαςανιςτιρια 

1. Τπάλλθλοσ ι ςτρατιωτικόσ, ςτα κακικοντα του οποίου ανάγεται θ δίωξθ, θ ανάκριςθ ι θ 

εξζταςθ αξιόποινων πράξεων ι πεικαρχικϊν παραπτωμάτων ι θ εκτζλεςθ ποινϊν ι θ φφλαξθ 

ι θ επιμζλεια κρατουμζνων, τιμωρείται με κάκειρξθ ζωσ δζκα ζτθ, εάν υποβάλλει ςε 

βαςανιςτιρια κατά τθν εκτζλεςθ αυτϊν των κακθκόντων πρόςωπο που βρίςκεται ςτθν 

εξουςία του με ςκοπό: α) να αποςπάςει από αυτό ι από τρίτο πρόςωπο ομολογία, κατάκεςθ, 

πλθροφορία ι διλωςθ ιδίωσ αποκιρυξθσ ι αποδοχισ πολιτικισ ι άλλθσ ιδεολογίασ, β) να το 

τιμωριςει ι γ) να εκφοβίςει αυτό ι τρίτα πρόςωπα. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται υπάλλθλοσ 

ι ςτρατιωτικόσ, που με εντολι των προϊςταμζνων του ι αυτοβοφλωσ ςφετερίηεται τζτοια 

κακικοντα και τελεί τισ πράξεισ του προθγοφμενου εδαφίου. 

Από τθ ςτιγμι που θ επιβολι γενικοφ περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ αποτελεί βαςανιςτιριο και 

εγκλθματικι πράξθ αφοφ επιβάλλεται δια του εκβιαςμοφ, τθσ τρομοκράτθςθσ και τθσ βίασ και 

οδθγεί χιλιάδεσ ςτθν αυτοκτονία και ακόμα περιςςότερουσ ςτθν κατάκλιψθ και τισ λοιπζσ 

ψυχικζσ αςκζνειεσ και ςυνεπϊσ ΔΕΝ είναι ΟΥΤΕ ςυηθτιςιμθ, ΟΥΤΕ διαπραγματεφςιμθ, ΟΥΤΕ 

υφίςταται κζμα εξαιρζςεων, ΟΡΟΙΟΣΔΘΡΟΤΕ προςπακεί να τθν επιβάλει καταςτρατθγεί το 

ςκλθρό πυρινα του Συντάγματοσ και άρα κατά το άρκρο 134 Ρ.Κ. διαπράττει το αδίκθμα τθσ 

Εςχάτθσ Ρροδοςίασ.  
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XV. φμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του Αςτυνομικοφ 
(Π.Δ. 254/2004 - ΦΕΚ 254 Α / 03-12-2004) 

Άρκρο 1. Γενικζσ υποχρεϊςεισ.  

Ο αςτυνομικόσ :  

α. Τπθρετεί τον Ελλθνικό Λαό και εκτελεί τα κακικοντά του, όπωσ ορίηουν το φνταγμα και οι 

νόμοι. (που πρζπει να ςυμφωνοφν με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 

120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) 

β. Τποχρεοφται να ςζβεται τθν αξία του ανκρϊπου και να μεριμνά για τθν προςταςία των 

δικαιωμάτων του ωσ ατόμου και ωσ μζλουσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

γ. Ενεργεί πάντοτε με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, τθν 

εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και τθ διαφφλαξθ των νομίμων ςυμφερόντων των 

πολιτϊν. 

Άρκρο 2. Συμπεριφορά κατά τθν αςτυνομικι δράςθ.  

Ο αςτυνομικόσ : 

β. Εφαρμόηει το νόμο με κοινωνικι ευαιςκθςία και ουδζποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα 

όρια τθσ διακριτικισ ευχζρειασ που του παρζχεται. Όταν επεμβαίνει υποχρεοφται να δθλϊνει 

τθν ιδιότθτα, τθν ταυτότθτα και τθν Τπθρεςία του.  

γ. Εκτελεί τα κακικοντά του με αμερολθψία, αντικειμενικότθτα, διαφάνεια, ςφνεςθ, 

αυτοκυριαρχία, ςτακερότθτα, αποφαςιςτικότθτα και αξιοπρζπεια, προςτατεφοντασ, χωρίσ 

διάκριςθ, όλουσ τουσ πολίτεσ από παράνομεσ ςε βάροσ τουσ πράξεισ.  

δ. ζβεται το δικαίωμα ςτθ ηωι και τθν προςωπικι αςφάλεια κάκε ατόμου. Δεν επιφζρει, δεν 

προκαλεί και δεν ανζχεται πράξεισ βαςανιςτθρίων ι απάνκρωπθσ ι εξευτελιςτικισ 

μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ και αναφζρει αρμοδίωσ κάκε παραβίαςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

ςτ. Ενεργεί για τθ διατιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, με 

ςκοπό τθ διαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν και τθν απρόςκοπτθ 

κοινωνικι διαβίωςθ, τθν πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ και τθν προςταςία του 

δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, αποφεφγοντασ ςυμπεριφορζσ που μπορεί να προκαλζςουν 

ςφγκρουςθ και επιβάλλει μόνον τουσ κατά περίπτωςθ αναγκαίουσ και προβλεπόμενουσ από το 

νόμο περιοριςμοφσ δικαιωμάτων. 

Άρκρο 3. Συμπεριφορά κατά τθ ςφλλθψθ και κράτθςθ πολιτϊν.  

Ο αςτυνομικόσ : 

κ. Αποτρζπει και καταγγζλλει άμεςα, κάκε πράξθ που ςυνιςτά βαςανιςτιριο ι άλλθ μορφι 

απάνκρωπθσ, ςκλθρισ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ, οποιαδιποτε μορφι βίασ ι 

απειλι βίασ, κακϊσ και κάκε δυςμενι ι διακριτικι μεταχείριςθ ςε βάροσ κρατουμζνου. 
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Ο αςτυνομικόσ ζπρεπε να φροντίςει για τθν προςταςία των δικαιωμάτων του πολίτθ και των 

νομίμων ςυμφερόντων ωσ ατόμου και πάνω από το κοινωνικό ςφνολο (άρκρο 2 τθσ Συνκικθ 

του Οβιζδο), όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Σφνταγμα και ςτουσ νόμουσ που αποτελοφν 

εφαρμογι των Διεκνϊν Συνκθκϊν, δθλαδι ζχουν υπερςυνταγματικι ιςχφ, και να εμποδίςει 

οποιαδιποτε προςπάκεια εξευτελιςτικισ μεταχείριςισ του και βαςανιςμοφ του απειλϊντασ 

τον με παράνομεσ και αντιςυνταγματικζσ ποινζσ. 

 

XVI. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 2 - Ρρωταρχικζσ υποχρεϊςεισ τθσ πολιτείασ 

1. O ςεβαςμόσ και θ προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν τθν πρωταρχικι 

υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ. 

και 

XVII. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρκρο 25 - Αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου, προςταςία κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

1. Σα δικαιϊματα του ανκρϊπου ωσ ατόμου και ωσ μζλουσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και θ αρχι 

του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του Κράτουσ. Πλα τα κρατικά 

όργανα υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ και αποτελεςματικι άςκθςι τουσ. Σα 

δικαιϊματα αυτά ιςχφουν και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ ιδιωτϊν ςτισ οποίεσ προςιδιάηουν. Οι κάκε 

είδουσ περιοριςμοί που μποροφν κατά το φνταγμα να επιβλθκοφν ςτα δικαιϊματα αυτά 

πρζπει να προβλζπονται είτε απευκείασ από το φνταγμα είτε από το νόμο νόμουσ (που 

ςυμφωνοφν με αυτό όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), 

εφόςον υπάρχει επιφφλαξθ υπζρ αυτοφ και να ςζβονται τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ 

και 

XVIII. φμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του Αςτυνομικοφ 
(Π.Δ. 254/2004 - ΦΕΚ 254 Α / 03-12-2004) 

Άρκρο 6. Ο αςτυνομικόσ ωσ δθμόςιοσ λειτουργόσ. 

Ο αςτυνομικόσ : 

δ. Εκτελεί τισ διαταγζσ των ανωτζρων του και ευκφνεται για τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι 

εκτζλεςι τουσ. Είναι προςωπικά υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ ι παραλείψεισ του και θ εκτζλεςθ 

προδιλωσ παράνομων ι αντιςυνταγματικϊν διαταγϊν δεν τον απαλλάςςει των ευκυνϊν 

του. 

και 
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XIX. φμφωνα με τον Ροινικό Κϊδικα 
(Νόμοσ 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρκρο 14 - Ζννοια τθσ αξιόποινθσ πράξθσ 

1. Ζγκλθμα είναι πράξθ άδικθ και καταλογιςτι ςε εκείνον που τθν τζλεςε, θ οποία τιμωρείται 

από τον νόμο. 

2. τισ διατάξεισ των ποινικϊν νόμων ο όροσ «πράξθ» περιλαμβάνει και τισ παραλείψεισ. 

Άρκρο 15 - Ζγκλθμα που τελείται με παράλειψθ 

1. Όπου ο νόμοσ για τθν φπαρξθ αξιόποινθσ πράξθσ απαιτεί να ζχει επζλκει οριςμζνο 

αποτζλεςμα, θ μθ αποτροπι του τιμωρείται όπωσ θ πρόκλθςι του με ενζργεια, αν ο υπαίτιοσ 

τθσ παράλειψθσ είχε ιδιαίτερθ νομικι υποχρζωςθ να προβεί ςε ενζργεια για τθν αποτροπι του 

αποτελζςματοσ. Θ ιδιαίτερθ νομικι υποχρζωςθ πθγάηει από νόμο, ςφμβαςθ ι προθγοφμενθ 

επικίνδυνθ ενζργεια του υπαιτίου. 

Άρκρο 21 - Ρροςταγι 

2. Θ διάταξθ δεν εφαρμόηεται αν θ προςταγι είναι προδιλωσ αντιςυνταγματικι ι παράνομθ. 

και 

XX. φμφωνα με τον Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και 
Υπαλλιλων ΝΡΔΔ 
(Νόμοσ 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α / 09-02-2007) 

Άρκρο 25 Νομιμότθτα υπθρεςιακϊν ενεργειϊν 

1. Ο υπάλλθλοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του και τθ νομιμότθτα των 

υπθρεςιακϊν του ενεργειϊν. 

2. Ο υπάλλθλοσ οφείλει να υπακοφει ςτισ διαταγζσ των προϊςταμζνων του. Όταν όμωσ εκτελεί 

διαταγι, τθν οποία κεωρεί παράνομθ, οφείλει, πριν τθν εκτζλεςθ, να αναφζρει εγγράφωσ τθν 

αντίκετθ γνϊμθ του και να εκτελζςει τθ διαταγι χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ. Θ διαταγι δεν 

προςκτάται νομιμότθτα εκ του ότι ο υπάλλθλοσ οφείλει να υπακοφςει ςε αυτιν. 

3. Αν θ διαταγι είναι προδιλωσ αντιςυνταγματικι ι παράνομθ, ο υπάλλθλοσ οφείλει να μθν 

τθν εκτελζςει και να το αναφζρει χωρίσ αναβολι…… 

Ο αςτυνομικόσ, ωσ όργανο του κράτουσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εντολζσ ΕΚΤΟΣ 

από τισ προδιλωσ αντιςυνταγματικζσ όπωσ π.χ. ςτθν ακραία περίπτωςθ να λοφςει κάποιον με 

βενηίνθ και να τον κάψει. 

 

XXI. φμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα 120/2008  
(Πεικαρχικό Δίκαιο Αςτυνομικοφ Προςωπικοφ - ΦΕΚ 182 Α / 02-09-2008) 

Άρκρο: 2 - Γενικά περί πεικαρχίασ 

1. Με τον όρο πεικαρχία νοείται : 
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α) Θ πιςτι ςυμμόρφωςθ των αςτυνομικϊν προσ το φνταγμα και τουσ νόμουσ (που 

ςυμφωνοφν με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ 

§4) 

ε) Θ ευγενισ ςυμπεριφορά των αςτυνομικϊν προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και ο ςεβαςμόσ και θ 

προςταςία των δικαιωμάτων αυτϊν, που προβλζπονται από το φνταγμα και τουσ νόμουσ (που 

ςυμφωνοφν με το Σφνταγμα όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ 

§4) 

4. Ο ανϊτεροσ είναι υπεφκυνοσ για τισ ςυνζπειεσ τθσ διαταγισ του ο δε κατϊτεροσ 

υποχρεοφται να εκτελεί με ακρίβεια τθ διαταγι που ζλαβε και είναι υπεφκυνοσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ και για τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ εκτζλεςισ τθσ. Ο κατϊτεροσ δικαιοφται να τφχει 

ακρόαςθσ και να υποβάλει τα παράπονά του, αφοφ εκτελζςει τθ διαταγι. Ο κατϊτεροσ αν 

λάβει διαταγι τθν οποία κεωρεί παράνομθ, οφείλει πριν τθν εκτελζςει ν' αναφζρει εγγράφωσ 

τθν αντίκετθ γνϊμθ του και να τθν εκτελζςει χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ. Θ εκτζλεςι τθσ όμωσ 

δεν κακιςτά νόμιμθ τθ διαταγι αυτι. 

6. Ο αςτυνομικόσ είναι προςωπικά υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του. 

Άρκρο: 4 - Ζννοια πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ 

1. Πεικαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάκε υπαίτια και καταλογιςτι παράβαςθ του 

υπθρεςιακοφ κακικοντοσ με πράξθ (ενζργεια ι παράλειψθ). 

2. Σο υπθρεςιακό κακικον προςδιορίηεται από τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτον 

αςτυνομικό από τισ διατάξεισ του Συντάγματοσ, των νόμων (που ςυμφωνοφν με το Σφνταγμα 

όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), των κανονιςμϊν του 

ϊματοσ, των διαταγϊν τθσ Τπθρεςίασ κακϊσ και από τθ ςυμπεριφορά, που πρζπει να τθρεί ο 

αςτυνομικόσ εντόσ και εκτόσ υπθρεςίασ λόγω τθσ ιδιότθτάσ του. 

Ο αςτυνομικόσ, ωσ όργανο του κράτουσ είναι υποχρεωμζνοσ να διαςφαλίηει τθν ανεμπόδιςτθ 

και αποτελεςματικι άςκθςθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςεβόμενοσ και 

προςτατεφοντασ τθν αξία του ατόμου και είναι προςωπικά υπεφκυνοσ όταν επιβάλλει 

αντιςυνταγματικά βαςανιςτιρια με ταπεινωτικι μεταχείριςθ και εκφοβιςμό. Θ δικαιολογία 

«Εκτελοφςα Εντολζσ» δθλαδι θ εκτζλεςθ προδιλωσ παράνομων ι αντιςυνταγματικϊν 

διαταγϊν δεν τον απαλλάςςει των ευκυνϊν του (άρκρο 6 Κϊδικασ Δεοντολογίασ 

Αςτυνομικοφ), όπωσ δεν απάλλαξε και τουσ Ναηί ςτθ δίκθ τθσ Νυρεμβζργθσ, και ζχει κακικον 

να ΜΘΝ εκτελεί τισ προδιλωσ αντιςυνταγματικζσ πράξεισ (άρκρο 21 ΡΚ. Άρκρο 25 

ν.3528/2007). 

Επίςθσ και οποιοδιποτε άλλο όργανο βρίςκεται πλθςίον του παραβάτθ αςτυνομικοφ  είναι 

ςυνεργόσ, διότι ΔΕΝ απζτρεψε τθν εγκλθματικι ενζργεια βαςανιςμοφ και τρομοκράτθςθσ και 

καταςτρατιγθςθσ των Θεμελιωδϊν Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ωσ όφειλε ςφμφωνα με τον 

Ροινικό Κϊδικα, τον Κϊδικα Δεοντολογίασ Αςτυνομικοφ και το Ρεικαρχικό Δίκαιο του 

Αςτυνομικοφ 
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XXII. φμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα 120/2008  
(Πεικαρχικό Δίκαιο Αςτυνομικοφ Προςωπικοφ - ΦΕΚ 182 Α / 02-09-2008) 

Άρκρο: 10 - Ραραπτϊματα που επιςφρουν ποινι Απόταξθσ 

1. Σα πεικαρχικά παραπτϊματα, που επιςφρουν τθν ποινι απόταξθσ, είναι τα κατωτζρω 

περιοριςτικϊσ αναφερόμενα: 

α) Πράξεισ που υποδθλϊνουν ζλλειψθ πίςτθσ, ςεβαςμοφ και αφοςίωςθσ ςτο Σφνταγμα και 

ςτο Δθμοκρατικό Ρολίτευμα τθσ Χϊρασ. 

β) Πράξεισ που υπονομεφουν άμεςα ι ζμμεςα τθν ζννομθ τάξθ. 

γ) Πράξεισ που ςυνιςτοφν βαςανιςτιρια και άλλεσ προςβολζσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 137 Α του Ρ.Κ. 

θ) Θ τζλεςθ ι θ απόπειρα τζλεςθσ εγκλθμάτων ςε βακμό κακουργιματοσ και θ τζλεςθ ι 

απόπειρα τζλεςθσ των εγκλθμάτων, 

• ψευδορκίασ (Άρκρο 224 Ρ.Κ.), 

• ψευδοφσ καταμινυςθσ (Άρκρο 229 Ρ.Κ.), 

• υπόκαλψθσ εγκλθματία (Άρκρο 231 Ρ.Κ.), 

• κατάχρθςθσ εξουςίασ (Άρκρο 239 Ρ.Κ.), 

• παράβαςθσ κακικοντοσ (Άρκρο 259 Ρ.Κ.), 

• παράλειψθσ λφτρωςθσ από κίνδυνο ηωισ (Άρκρο 307 Ρ.Κ.), 

• παράνομθσ βίασ (Άρκρο 330 Ρ. Κ.), 

• ςυκοφαντικισ δυςφιμθςθσ (Άρκρο 363 Ρ.Κ.), 

• εκβίαςθσ (Άρκρο 385 Ρ. Κ.), 

• απάτθσ (Άρκρο 386 Ρ.Κ.), 

ιβ) Θ χαρακτθριςτικά αναξιοπρεπισ ι ανάξια για αςτυνομικό ςυμπεριφορά εντόσ ι εκτόσ 

υπθρεςίασ ι ςυμπεριφορά που μαρτυρεί διαφκορά χαρακτιρα. 

ιγ) Θ βαρειά παράβαςθ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ από πρόκεςθ, 

Ο αςτυνομικόσ με τθν επιβολι προςτίμου για μθ χριςθ μάςκασ πζφτει και ςε ςωρεία άλλων 

παραβάςεων που οδθγοφν ςε απόταξι του ςφμφωνα με το Ρεικαρχικό Δίκαιο Αςτυνομικοφ 

Ρροςωπικοφ 
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XXIII. φμφωνα με το Καταςτατικό τθσ ϊμθσ του Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου 
(Τπερςυνταγματικόσ νόμοσ 3003/2002 - ΦΕΚ 75 Α / 08-04-2002) 

Άρκρο 7.- Εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ 

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Καταςτατικοφ, «ζγκλθμα κατά τθσ ανκρωπότθτασ» ςθμαίνει 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ πράξεισ όταν διαπράττεται ωσ μζροσ ευρείασ και 

ςυςτθματικισ επίκεςθσ που κατευκφνεται κατά οποιουδιποτε αμάχου πλθκυςμοφ, εν γνϊςει 

τθσ επίκεςθσ: 

β) Εξόντωςθ 

ε) Φυλάκιςθ ι άλλθ ςοβαρι ςτζρθςθ τθσ ςωματικισ ελευκερίασ κατά παραβίαςθ βαςικϊν 

κανόνων του διεκνοφσ δικαίου  

ςτ) Βαςανιςτιρια 

θ) Δίωξθ κατά οποιαςδιποτε αναγνωρίςιμθσ ομάδασ ι κοινότθτασ για λόγουσ πολιτικοφσ, 

φυλετικοφσ, εκνικοφσ, εκνοτικοφσ, πολιτιςτικοφσ, κρθςκευτικοφσ ι λόγουσ φφλου, όπωσ αυτό 

ορίηεται ςτθν παράγραφο 3, ι άλλουσ λόγουσ που αναγνωρίηονται παγκοςμίωσ ωσ 

ανεπίτρεπτοι κατά το διεκνζσ δίκαιο ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ που αναφζρεται ςτθν 

παροφςα παράγραφο ι οποιοδιποτε ζγκλθμα εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ του Δικαςτθρίου. 

κ) Άλλεσ απάνκρωπεσ πράξεισ παρόμοιου χαρακτιρα οι οποίεσ με πρόκεςθ προκαλοφν μεγάλο 

πόνο ι βαρεία ςωματικι βλάβθ ι βαρεία βλάβθ τθσ διανοθτικισ ι ςωματικισ υγείασ. 

2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1: 

(β) Θ «εξόντωςθ» περιλαμβάνει τθν με πρόκεςθ επιβολι ςυνκθκϊν ηωισ, μεταξφ άλλων 

ςτζρθςθ πρόςβαςθσ ςε τροφι και φάρμακα, υπολογιςμζνων να επιφζρουν τθν καταςτροφι 

μζρουσ του πλθκυςμοφ 

(ε) «Βαςανιςτιρια» ςθμαίνει τθν με πρόκεςθ πρόκλθςθ ζντονου πόνου ι δοκιμαςίασ, 

ςωματικϊν ι ψυχικϊν επί προςϊπου που τελεί υπό τθν κράτθςθ ι υπό τον ζλεγχο του 

κατθγορουμζνου. Σα βαςανιςτιρια δεν περιλαμβάνουν πόνο ι δοκιμαςία που προκφπτει 

μόνον ι είναι ςφμφυτοσ ι είναι δυνατόν να προκφψει από τθν επιβολι νόμιμων κυρϊςεων 

(η) «Δίωξθ» ςθμαίνει τθν με πρόκεςθ και βαρείασ μορφισ ςτζρθςθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

ςε αντίκεςθ προσ το διεκνζσ δίκαιο εξ αιτίασ τθσ ταυτότθτασ τθσ ομάδασ ι κοινότθτασ 

Θ ςυςτθματικι επιβολι ι απειλι επιβολισ βαςανιςτθρίων όπωσ θ επιβολι ιατρικϊν πράξεων 

χωρίσ ςυναίνεςθ (χριςθ μάςκασ), ςωματικϊν ι ψυχικϊν (δυςφορία, ταπείνωςθ, κατάκλιψθ, 

αυτοκτονία,…), αλλαγισ τρόπου ηωισ, ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ, δίωξθσ των διαφωνοφντων, 

και γενικά ςυςτθματικόσ βαςανιςμόσ του αμάχου πλθκυςμοφ,  παραβίαςθ των Θεμελιωδϊν 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και ςυςτθματικι απειλι και δίωξθ όςων ζχουν αντίκετθ άποψθ, 

αποτελοφν εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ  
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XXIV. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

'Αρκρο 87: (Ανεξαρτθςία των δικαςτϊν) 

2. Oι δικαςτζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ υπόκεινται μόνο ςτο φνταγμα και ςτουσ 

νόμουσ (που ςυμφωνοφν με αυτό όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2 και 93Σ §4) 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με διατάξεισ που ζχουν τεκεί 

κατά κατάλυςθ του Συντάγματοσ. 

'Αρκρο 93: (Διακρίςεισ των Δικαςτιριων) 

4. Tα δικαςτιρια υποχρεοφνται να μθν εφαρμόηουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι 

αντίκετο προσ το φνταγμα. 

ΟΛΕΣ οι ΚΥΑ, οι διατάξεισ, οι αποφάςεισ και οι νόμοι που ζχουν τεκεί μετά το 2010 που 

παραχωρικθκε θ Εκνικι Κυριαρχία με το 1ο Μνθμόνιο και μετά το 2015 που τζκθκε θ χϊρα 

υπό ξζνθ κατοχι με το 3ο Μνθμόνιο είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. Πποιο όργανο ι δθμόςιοσ 

υπάλλθλοσ τισ εφαρμόηει και δεν αντιςτζκεται με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ όπωσ ορίηει το Σφνταγμα ςτο 

άρκρο 120, είναι ςυνεργόσ ςτθν κατάλυςθ του πολιτεφματοσ δθλαδι ςυνεργόσ ςε Εςχάτθ 

Ρροδοςία.  

 

XXV. φμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ  
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

'Αρκρο 120: (Ακροτελεφτια διάταξθ) 

2. O ςεβαςμόσ ςτο φνταγμα και τουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό και θ αφοςίωςθ ςτθν 

Πατρίδα και τθ Δθμοκρατία αποτελοφν κεμελιϊδθ υποχρζωςθ όλων των Ελλινων. 

4. H τιρθςθ του υντάγματοσ επαφίεται ςτον πατριωτιςμό των Ελλινων, που δικαιοφνται και 

υποχρεοφνται να αντιςτζκονται με κάκε μζςο εναντίον οποιουδιποτε επιχειρεί να το 

καταλφςει με τθ βία. 

και 

XXVI. φμφωνα με τον Ροινικό Κϊδικα 
(Νόμοσ 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρκρο 25 - Κατάςταςθ ανάγκθσ που αίρει το άδικο 

1. Δεν είναι άδικθ θ πράξθ που τελεί κάποιοσ προσ αποτροπι παρόντοσ και αναπότρεπτου με 

άλλα μζςα κινδφνου, ο οποίοσ απειλεί το πρόςωπο ι τθν περιουςία του ίδιου ι κάποιου άλλου 

χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα, αν θ προςβολι που προκλικθκε ςτον άλλο είναι ςθμαντικά 

κατϊτερθ κατά το είδοσ και τθ ςπουδαιότθτα από τθν προςβολι που απειλικθκε. 
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Άρκρο 32 - Κατάςταςθ ανάγκθσ που αίρει τον καταλογιςμό 

1. Θ πράξθ δεν καταλογίηεται ςε εκείνον που τθν τελεί για να αποτρζψει παρόντα και 

αναπότρεπτο με άλλα μζςα κίνδυνο, ο οποίοσ απειλεί χωρίσ δικι του υπαιτιότθτα το πρόςωπο 

ι τθν περιουςία του ίδιου ι οικείου του, αν θ προςβολι που προκλικθκε ςτον άλλο από τθν 

πράξθ είναι κατά το είδοσ και τθ ςπουδαιότθτα ανάλογθ με τθν προςβολι που απειλικθκε. 

Ακόμα κι ιταν νόμιμεσ οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ, θ κατάςταςθ ανάγκθσ που κζτει τθ ηωι ςε 

κίνδυνο (παρενζργειεσ από τθ χριςθ μάςκασ και τον εγκλειςμό που οδθγεί ςε αυτοκτονίεσ, 

κατάκλιψθ και πλικοσ ψυχικϊν αςκενειϊν) κακϊσ και τθν περιουςία με τθν καταςτροφι τθσ 

οικονομίασ, ΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ και νομιμοποιοφν τθν αντίςταςθ ςε αυτζσ, πολλϊ δε μάλλον όταν 

πρόκειται για αποφάςεισ από παράνομθ και κατοχικι κυβζρνθςθ που παραβιάηουν 

κατάφορα το Σφνταγμα και τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ και Δίκαιο. 

 

Δ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι εγκαλοφμενοι αςτυνομικοί προςπακϊντασ να επιβάλλουν μία προδιλωσ παράνομθ και 

αντιςυνταγματικι Κυβερνθτικι Απόφαςθ μιασ Παράνομθσ και Κατοχικισ Κυβζρνθςθσ, παραβίαςαν το 

ςκλθρό πυρινα του υντάγματοσ, το Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και υμβάςεισ και κατζλυςαν κάκε 

ζννοια δικαίου και ανκρωπίνου δικαιϊματοσ με υπερςυνταγματικι ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 28 του 

Συντάγματοσ, όπωσ αναλυτικά περιεγράφθκε παραπάνω. 

Επειδι Οι όποιεσ αποφάςεισ προζρχονται από Παράνομθ και Κατοχικι Κυβζρνθςθ (βλ. ςυνθμμζνεσ 

ομολογίεσ των ιδίων των κυβερνϊντων) και άρα είναι αντιςυνταγματικζσ και παράνομεσ και 

οι δικαςτζσ και τα όργανα ΤΠΟΧΡΕΟΤΝΣΑΙ να μθν τισ εφαρμόηουν (Σφνταγμα άρκρο 120 §2, 

άρκρο 87 §2 και άρκρο 93 §4) 

Επειδι Ακόμα και νόμιμθ να ιταν θ κυβζρνθςθ, οι λόγοι που επικαλείται, ζκτακτα μζτρα – ζκτακτθ 

και απρόβλεπτθ ανάγκθ, είναι δραματικϊσ αςτείοι, αφοφ οι ΙΔΙΟΙ προβλζπουν τθν εμφάνιςθ 

αςκενειϊν, κφματα, μεταλλάξεισ κλπ και ΔΕΝ νοείται τίποτε ζκτακτο που διαρκεί ςχεδόν 

χρόνο και άρα ΔΕΝ υφίςτανται οι ζννοιεσ ζκτακτο και απρόβλεπτο 

Επειδι Σα μζτρα και οι αποφάςεισ παραβιάηουν κάκε ζννοια δικαίου και καταλφουν τθ δθμοκρατία 

ακυρϊνοντασ το ςκλθρό πυρινα του υντάγματοσ και το ςφνολο των Θεμελιωδϊν 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Εκνικό, Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ 

Δίκαιο που ζχει και υπερςυνταγματικι ιςχφ και άρα είναι άκυρα και μθ εφαρμόςιμα 

ςφμφωνα με το Σφνταγμα άρκρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 5§1 του Συντάγματοσ, κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 

αναπτφςςει ελεφκερα τθν προςωπικότθτά του και να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνικι, 

οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ Χϊρασ, εφόςον δεν προςβάλλει τα δικαιϊματα των άλλων 

και δεν παραβιάηει το φνταγμα ι τα χρθςτά ικθ. 
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Επειδι φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5§§3 και 4 (όπωσ θ τελευταία αντικαταςτάκθκε με  το 

Ψιφιςμα τθσ 6.4.2001 και ιςχφει) του υντάγματοσ, θ προςωπικι ελευκερία είναι 

απαραβίαςτθ και κανζνασ δεν καταδιϊκεται οφτε ςυλλαμβάνεται οφτε φυλακίηεται οφτε με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο περιορίηεται, παρά μόνο όταν και όπωσ ορίηει ο νόμοσ, ενϊ 

απαγορεφονται ατομικά διοικθτικά μζτρα που περιορίηουν ςε οποιονδιποτε Ζλλθνα τθν 

ελεφκερθ κίνθςθ ι εγκατάςταςθ ςτθ Χϊρα, κακϊσ και τθν ελεφκερθ ζξοδο και είςοδο ς’ 

αυτιν, κακόςον τζτοιου περιεχομζνου περιοριςτικά μζτρα είναι δυνατόν να επιβλθκοφν 

μόνο ωσ παρεπόμενθ ποινι με απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

ανάγκθσ και μόνο για τθν πρόλθψθ αξιόποινων πράξεων, όπωσ νόμοσ ορίηει (που ςυμφωνεί 

με αυτό όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2 και 93Σ §4) 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 25§1 εδ. αϋ, βϋ και δϋ του Συντάγματοσ (όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το Ψιφιςμα τθσ 6.4.2001 και ιςχφει), τα δικαιϊματα του ανκρϊπου ωσ 

ατόμου και ωσ μζλουσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και θ αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου 

τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του Κράτουσ· όλα τα κρατικά όργανα υποχρεοφνται να 

διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ και αποτελεςματικι άςκθςι τουσ· οι κάκε είδουσ 

περιοριςμοί, που μποροφν κατά το φνταγμα να επιβλθκοφν ςτα δικαιϊματα αυτά, πρζπει 

να προβλζπονται είτε απευκείασ από το φνταγμα είτε από τον νόμο (που ςυμφωνεί με αυτό 

όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2 και 93Σ §4), εφόςον υπάρχει επιφφλαξθ 

υπζρ αυτοφ και να ςζβονται τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Επειδι Από τθν διάταξθ του άρκρου 48§1 του Συντάγματοσ, ςυνάγεται ότι μόνο ςε περιπτϊςεισ 

πολζμου, επιςτράτευςθσ εξαιτίασ εξωτερικϊν κινδφνων ι άμεςθσ απειλισ τθσ εκνικισ 

αςφάλειασ, κακϊσ και εκδιλωςθσ ενόπλου κινιματοσ για τθν ανατροπι του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ, δφναται να αναςταλεί θ ιςχφσ, μεταξφ άλλων, του άρκρου 5§4 του 

υντάγματοσ. 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 110§1 του Συντάγματοσ, οι ςυνταγματικζσ διατάξεισ 

υπόκεινται ςε ανακεϊρθςθ, εκτόσ από εκείνεσ που κακορίηουν τθν βάςθ και τθν μορφι του 

πολιτεφματοσ, ωσ Προεδρευόμενθσ Κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και από τισ 

διατάξεισ, μεταξφ άλλων, του άρκρου 5 παρ. 1 και 3. 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 120§4 του Συντάγματοσ, θ τιρθςθ του υντάγματοσ 

επαφίεται ςτον πατριωτιςμό των Ελλινων, που δικαιοφνται και υποχρεοφνται να 

αντιςτζκονται με κάκε μζςο εναντίον οποιουδιποτε επιχειρεί να το καταλφςει με τθν βία. 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 134§1 του Ροινικοφ Κϊδικα (Ρ.Κ.), όποιοσ επιχειρεί 

με βία ι απειλι βίασ να καταλφςει, να μεταβάλει, να αλλοιϊςει ι να καταςτιςει ανενεργό, 

διαρκϊσ ι προςκαίρωσ, μεταξφ άλλων, το δθμοκρατικό πολίτευμα που ςτθρίηεται ςτθν λαϊκι 

κυριαρχία ι κεμελιϊδεισ αρχζσ του πολιτεφματοσ αυτοφ, τιμωρείται με κάκειρξθ ιςόβια ι 

πρόςκαιρθ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν. 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 259 του ιδίου ωσ άνω Κϊδικα, υπάλλθλοσ που με 

πρόκεςθ παραβαίνει τα κακικοντα τθσ υπθρεςίασ του με ςκοπό να προςπορίςει ςτον εαυτό 

του ι ςε άλλον παράνομο όφελοσ ι να βλάψει το κράτοσ ι κάποιον άλλο τιμωρείται με 

φυλάκιςθ ζωσ δφο (2) ζτθ ι χρθματικι ποινι, αν θ πράξθ αυτι δεν τιμωρείται με άλλθ 

ποινικι διάταξθ. 
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Επειδι φμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 120/2008 «Πεικαρχικό Δίκαιο 

Αςτυνομικοφ Προςωπικοφ», ςε ςυνδυαςμό, ςυνάγεται, ότι πεικαρχικό παράπτωμα αποτελεί 

κάκε υπαίτια και καταλογιςτι παράβαςθ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ – προςδιοριηομζνου 

από τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτον αςτυνομικό από τισ διατάξεισ του υντάγματοσ, 

των νόμων, των κανονιςμϊν του ϊματοσ, των διαταγϊν τθσ Τπθρεςίασ, κακϊσ και από τθν 

ςυμπεριφορά, που πρζπει να τθρεί ο αςτυνομικόσ εντόσ και εκτόσ υπθρεςίασ, λόγω τθσ 

ιδιότθτάσ του – με πράξθ (ενζργεια ι παράλειψθ). 

Επειδι φμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 10§1 περ. αϋ του ιδίου ωσ άνω Ρροεδρικοφ 

Διατάγματοσ, μεταξφ των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων αςτυνομικοφ, που επιςφρουν τθν 

ποινι απόταξθσ, ςυγκαταλζγονται και πράξεισ που υποδθλϊνουν ζλλειψθ πίςτθσ, ςεβαςμοφ 

και αφοςίωςθσ ςτο φνταγμα και ςτο Δθμοκρατικό Πολίτευμα τθσ Χϊρασ. 

Επειδι Ουδζποτε ενθμερϊκθκα για τθν αναγκαιότθτα και αποτελεςματικότθτα των μζτρων 

ςφμφωνα με το Δικαίωμά ςτθν Πλθροφόρθςθ που μου παρζχει το Σφνταγμα (άρκρο 5Α §1). 

Επειδι Ουδζποτε κοινοποιικθκαν οι επιςτθμονικζσ μελζτεσ πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα μζτρα 

ϊςτε ο κάκε πολίτθσ να μπορεί να ςχθματίςει πλιρθ εικόνα και να λάβει τισ ςωςτζσ 

αποφάςεισ για τον εαυτό του. 

Επειδι Οι μζχρι τϊρα μελζτεσ, πειράματα και θ διεκνισ βιβλιογραφία ςυνθγοροφν για τα αντίκετα 

αποτελζςματα από αυτά που εμφανίηονται ότι επιδιϊκονται με τα μζτρα, δθλαδι ότι θ 

χριςθ τθσ μθ ιατρικισ κυρίωσ μάςκασ από το γενικό πλθκυςμό είναι επικίνδυνθ και ότι οι 

αςυμπτωματικοί δεν μεταδίδουν τθν αςκζνεια COVID-19 και ότι ο εγκλειςμόσ και οι 

περιοριςμοί ςτθν ελευκερία και ςτθ μετακίνθςθ είναι τελείωσ αναποτελεςματικά (βλ. 

ςυνθμμζνο με ςυνδζςμουσ από τα ςχετικά πειράματα και τισ επίςθμεσ δθμοςιεφςεισ των 

αποτελεςμάτων τουσ) 

Επειδι Σα αςτυνομικά όργανα όπωσ και οι δικαςτζσ, λόγω τθσ ιδιότθτάσ τουσ, οφείλουν να είναι 

γνϊςτεσ των διατάξεων, του ςυντάγματοσ, των ςυμβάςεων και του ευρωπαϊκοφ και 

διεκνοφσ δικαίου και άρα να καταγγείλουν και να μθν εφαρμόςουν τα παράνομα και 

αντιςυνταγματικά μζτρα (Ρ.Δ. 254/2008 άρκρο 2 §γ, δ, ςτ , άρκρο 3 §κ) 

Επειδι Οι καταγγελκζντεσ αςτυνομικοί μου αρνικθκαν τθν Ζννομθ Προςταςία – Δικαίωμα 

Προθγοφμενθσ Ακρόαςθσ όπωσ το Σφνταγμα ορίηει (άρκρο 20) παραβιάηοντασ ευκζωσ το 

ίδιο το φνταγμα άρκρο 20 και άρκρο 8 (άρκρο 134 Ρ.Κ) και αρνικθκαν να με 

ακολουκιςουν ςτον Ειςαγγελζα για υποβολι ςχετικισ μινυςθσ για το αυτόφωρο 

κακοφργθμα (άρκρο 275 Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ). 

Επειδι Βεβαιϊνοντασ τθν δικεν παράβαςθ δθλϊνουν επίςθμα ςε Πράξθ Αρχισ ότι από τθν μθ 

χριςθ μάςκασ από εμζνα που είμαι υγιισ μπορεί να προκφψει κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ 

αςκζνειασ ςε αόριςτο αρικμό προςϊπων, χωρίσ τθν παραμικρι ζνδειξθ ι το παραμικρό 

δεδομζνο που να ςυνθγορεί ςε αυτιν τθν κζςθ παραβιάηουν το Άρκρο 224 Ρ.Κ. 

(ψευδορκία), 

Επειδι Δεν καταγγζλλουν αυτοφσ που δίνουν τισ αντιςυνταγματικζσ εντολζσ ξεκινϊντασ από τουσ 

ανωτζρουσ τουσ παραβιάηουν το Άρκρο 231 Ρ.Κ. (υπόκαλψθ εγκλθματία) 
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Επειδι Με διϊκουν όντασ ακϊοσ και προςπακοφν να επιβάλλουν βαςανιςτιρια και 

αντιςυνταγματικά μζτρα παραβιάηουν το Άρκρο 239 Ρ.Κ. (κατάχρθςθ εξουςίασ) 

Επειδι Με τθ ςτάςθ τουσ και τισ ενζργειζσ τουσ ςυνεργοφν ςτθν ψυχικι και οικονομικι ηθμία μου 

(με τθ διάλυςθ τθσ οικονομίασ) και προςπακοφν να κάνουν το ίδιο και με τθν ψυχικι μου 

υγεία επιβάλλοντασ παράνομουσ και αντιςυνταγματικοφσ περιορςμοφσ, παραβιάηουν το 

Άρκρο 259 Ρ.Κ. (παράβαςθ κακικοντοσ) 

Επειδι Με τθ ςτάςθ τουσ και τισ ενζργειζσ τουσ με υποχρεϊνουν χωρίσ τθ κζλθςθ μου να εκτίκεμαι 

ςε ςωματικό και ψυχικό κίνδυνο λόγω χριςθσ μάςκασ και λοιπϊν περιοριςμϊν παραβιάηουν 

το Άρκρο 307 Ρ.Κ. (παράλειψθ λφτρωςθσ από κίνδυνο ηωισ) 

Επειδι Απειλοφν με βάςθ παράνομθ και αντιςυνταγματικι πράξθ για βαςανιςμό και περιοριςμό 

των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων μου παραβιάηουν το Άρκρο 

330 Ρ.Κ. (παράνομθ βία) 

Επειδι Με τισ Π.Ε.Π. και τισ λοιπζσ ενζργειζσ τουσ διαδίδουν ψευδϊσ ωσ γεγονόσ ότι είμαι 

αρρωςτιάρθσ και αποτελϊ δθμόςιο κίνδυνο χωρίσ αυτό να προκφπτει από κάποια 

επιςτθμονικά ςτοιχεία παραβιάηουν το Άρκρο 363 Ρ.Κ. (ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ) 

Επειδι Με απειλοφν για υποχρζωςθ ςε χριςθ μάςκασ και περιοριςμό των κινιςεων με αποτζλεςμα 

τθν επιδείνωςθ τθσ ψυχικισ κυρίωσ υγείασ και τθσ οικονομικισ ηθμίασ για να μθν 

αντιταχκοφν ςτα αντιςυνταγματικά μζτρα και χάςουν τθν εφνοια τθσ υπθρεςίασ 

παραβιάηουν το Άρκρο 385 Ρ.Κ. (εκβίαςθ) 

Επειδι Βεβαιϊνουν με πράξθ αρχισ Π.Ε.Π. θ οποία ιςοδυναμεί με μινυςθ και χωρίσ κανζνα 

αποδεικτικό ςτοιχείο ι δικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ μου, παραβιάηουν το Άρκρο 229 Ρ.Κ. 

(ψευδι καταμινυςθ) 

Επειδι Με αγνοοφςαν παντελϊσ όταν τουσ ανζφερα τα δικαιϊματά μου και τισ υποχρεϊςεισ και τισ 

παραβάςεισ ςτισ οποίεσ κα υποζπιπταν με αγνοοφςαν παντελϊσ μθ ςεβόμενοι τθν αξία μου 

και τθν προςωπικότθτά μου ωσ άνκρωπο, παραβιάηουν το φνταγμα - άρκρο 2 (Άρκρο 134 

Ρ.Κ.) 

Επειδι Προςπακοφν να επιβάλουν ιατρικι πράξθ (μάςκα) και περιοριςμό ςτθν ελευκερία μου και 

τισ μετακινιςεισ μου χωρίσ κανζνα αποδεικτικό ςτοιχείο και χωρίσ ΑΣΟΜΙΚΘ δικαςτικι 

απόφαςθ εισ βάροσ μου, παραβιάηουν το φνταγμα - άρκρο 5 §4  (Άρκρο 134 Ρ.Κ.) 

Επειδι Όταν τουσ ηιτθςα τα ςτοιχεία που ςυνθγοροφν ςτισ ενζργειζσ τουσ και τα ςτοιχεία που 

νομιμοποιοφν τθν Π.Ε.Π. με αγνόθςαν επιδεικτικά, παραβιάηουν το φνταγμα - άρκρο 5Α §1 

(Άρκρο 134 Ρ.Κ.) 

Επειδι Μου επζβαλαν ποινι χωρίσ να υπάρχει νόμοσ (που ςυμφωνεί με το Σφνταγμα και τισ 

Υπερςυνταγματικζσ Διεκνείσ Συμβάςεισ) όπωσ ςαφζςτατα αναφζρεται ςτα άρκρα 120Σ §2, 

87Σ §2, 93Σ §4 και 28Σ §1 ) , παραβιάηουν το φνταγμα - άρκρο 7 §1   (Άρκρο 134 Ρ.Κ.) 
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Επειδι Μου επζβαλαν περιοριςμό ςτθν ελευκερία μου και ςτισ μετακινιςεισ μου, παραβιάηουν τον 

Τπερςυνταγματικό νόμο 2462/1997 που αναφζρεται ςτα Θεμελιϊδθ Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

(Άρκρο 134 Ρ.Κ.) 

Επειδι Μου επζβαλαν ουςιαςτικι ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ μου και περιοριςμό ςτισ μετακινιςεισ 

μου, παραβιάηουν τον Τπερςυνταγματικι απόφαςθ 2169/2013 του Ευρωκοινοβουλίου που 

αναφζρεται ςτα Θεμελιϊδθ Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και το φνταγμα άρκρο 7 §2 (Άρκρο 134 

Ρ.Κ. και άρκρο 137Α Ρ.Κ.) 

Επειδι Επζβαλαν ουςιαςτικι ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ και των ελευκζρων μετακινιςεων όχι μόνο ςε 

μζνα αλλά και εν γνϊςει τουσ με πρόκεςθ ςτο ςφνολο του άμαχου πλθκυςμοφ των Ελλινων, 

επιβάλλοντασ νζεσ υνκικεσ Ηωισ (εξόντωςθ), Ζντονθ ωματικι και Ψυχικι Δοκιμαςία 

(βαςανιςτιρια), διϊκοντασ εμζνα και όλουσ όςουσ κζλουμε να αποφαςίηουμε οι ίδιοι για τισ 

ηωζσ μασ, και τθν υγεία μασ, ςτερϊντασ μασ τθν Ελευκερία και τα Θεμελιϊδθ Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα (δίωξθ), παραβιάηουν τον Τπερςυνταγματικό νόμο 3003/2002 άρκρο 7 – 

Εγκλιματα κατά τθσ Ανκρωπότθτασ. 

Επειδι Μου επζβαλαν ουςιαςτικι ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ και των ελευκζρων μετακινιςεων και 

ενάντια ςτθ κζλθςι μου, παραβιάηουν το Σφνταγμα άρκρο 120 §2 και 4 και τουσ 

Τπερςυνταγματικοφσ νόμουσ που αποτελοφν εφαρμογι των Διεκνϊν υνκθκϊν και 

υμβάςεων και αφοροφν τθν προςταςία των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και 

τθσ Αξιοπρζπειάσ του, όπωσ : 

 τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου,  

 τθ Σφμβαςθ Οβιζδο 1997,  

 το Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα,  

 τθν ΕΚΘΕΣΘ ςχετικά με τθν εξάλειψθ των βαςανιςτθρίων ςτον κόςμο 

(Ευρωκοινοβοφλιο 2013/2169 (INI)),  

 τθ Σφμβαςθ κατά των Βαςανιςτθρίων και άλλων τρόπων ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι 

ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (Ραράρτθμα ςτθν απόφαςθ 39/46 τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν), 

 τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του Αςτυνομικοφ 

 το Ρεικαρχικό Δίκαιο Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ 

 τον Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων 

ΝΡΔΔ 

 το Καταςτατικό τθσ ϊμθσ του Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου 

Επειδι Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ τουσ λειτουργοφν οργανωμζνα, με 

ιεραρχία και ςυγκεκριμζνο ςτόχο, τελϊντασ ςωρεία εγκλθματικϊν πράξεων όπωσ 

περιεγράφθκαν παραπάνω, ςυνιςτοφν Εγκλθματικι Οργάνωςθ (Άρκρο 187 Ρ.Κ.) που 

επιχειρεί με βία ι απειλι βίασ και με ςφετεριςμό τθσ ιδιότθτάσ του ωσ οργάνου του Κράτουσ 

να καταλφςει ι να καταςτιςει ανενεργό, διαρκϊσ ι προςκαίρωσ, το δθμοκρατικό πολίτευμα 

που ςτθρίηεται ςτθ λαϊκι κυριαρχία ι κεμελιϊδεισ αρχζσ ι κεςμοφσ του πολιτεφματοσ 
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αυτοφ (όπωσ τα Θεμελιϊδθ Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, το Κράτοσ Δικαίου, ο ςεβαςμόσ ςτον 

πολίτθ κλπ) (Άρκρο 134 Ρ.Κ. §2α) 

Επειδι Θ παραπάνω αναλυτικϊσ περιγραφόμενθ παραβατικι ςυμπεριφορά των εγκαλουμζνων 

απζναντί μου ςυνιςτά τθν πλιρωςθ τθσ αντικειμενικισ και υποκειμενικισ υποςτάςεωσ των 

εγκλθμάτων τθσ εςχάτθσ προδοςίασ, του βαςανιςμοφ, των εγκλθμάτων κατά τθσ 

ανκρωπότθτασ, τθσ ςφςταςθσ εγκλθματικισ οργάνωςθσ και ςωρείασ άλλων αξιόποινων 

παραβάςεων. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και για οποιουςδιποτε άλλουσ μπορϊ να προςκζςω όταν μου ηθτθκεί και με τθ ρθτι επιφφλαξθ παντόσ 

νομίμου δικαιϊματόσ μου 

 

Μ Θ Ν Υ Ω 

τουσ αναγραφόμενουσ, τουσ ςυνεργοφσ τουσ και τουσ θκικοφσ αυτουργοφσ με τθ διαδικαςία του 

αυτοφϊρου, αφοφ πρόκειται για αυτόφωρα εγκλιματα/κακουργιματα και επειδι είναι ζνςτολοι ςε 

ενεργό υπθρεςία, ανά πάςα ςτιγμι είναι γνωςτό το που βρίςκονται και με μία διαταγι μποροφν να 

παρουςιαςτοφν για τθν προβλεπόμενθ αυτόφωρθ διαδικαςία, και 

 

Η Θ Τ Ω 

Σθν παραδειγματικι τιμωρία των εγκαλουμζνων, τθν απόταξι τουσ από το ςϊμα τθσ Αςτυνομίασ όπωσ 

ρθτά προβλζπεται ςτο Πεικαρχικό Δίκαιο Αςτυνομικϊν και τθν κζςθ τουσ ςε άμιςκθ διακεςιμότθτα μζχρι 

τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, διότι δε νοείται να υπθρετοφν τθν κοινωνία άτομα που βαρφνονται 

και μόνο με τα χείριςτα εγκλιματα όπωσ του Βαςανιςμοφ, τθσ Εςχάτθσ Προδοςίασ, των Εγκλθμάτων κατά 

τθσ Ανκρωπότθτασ και τθ ςφςταςθ Εγκλθματικισ Οργάνωςθσ με ςτόχο τθν αδρανοποίθςθ τθσ 

δθμοκρατίασ, ςυμπεριφορά που μαρτυρεί διαφκορά χαρακτιρα (Ρ.Δ. 120/2008 άρκρο 10 §ιβ). 

Επιπλζον δθλϊνω ότι παρίςταμαι ωσ πολιτικϊσ ενάγων για χρθματικι ικανοποίθςθ προσ αποκατάςταςθ 

τθσ θκικισ, οικονομικισ και όποιασ άλλθσ βλάβθσ, τθν οποία υπζςτθν από τα πιο πάνω αδικιματα. 

 

________________________________ 
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