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ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Άρθρο 2 § 1. Ο σεβασμός και η προστασία της 
αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. 

Άρθρο 7 § 1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή 
επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από 
την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία 
της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από 
εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της 
πράξης. 

Άρθρο 26. 1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται 
από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία 
ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
την Κυβέρνηση 3. Η δικαστική λειτουργία 
ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους 
εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. 
 
 
 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 221 γ΄. – Ψευδείς ιατρικές 
πιστοποιήσεις. Γιατροί, οδοντίατροι, … , 
φαρμακοποιοί και μαίες που εν γνώσει τους 

εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις … τιμωρούνται 
με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική 
ποινή. 

Άρθρο 256.- Απιστία σχετικά με την 
υπηρεσία. Υπάλληλος που κατά τον 
προσδιορισμό, την είσπραξη ή την διαχείριση 

φόρων … ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει 
εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή 
άλλος, τη δημόσια … περιουσία, της οποίας η 
διαχείριση του είναι εμπιστευμένη, τιμωρείται: 
α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών β) αν η 
ελάττωση είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με 
φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών γ) με 

κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν … το αντικείμενο 
της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 
73.000 Ευρώ. 



Άρθρο 299. – Ανθρωποκτονία με πρόθεση. 
1. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον 
τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 

Άρθρο 301. – Συμμετοχή σε αυτοκτονία. 

Όποιος με πρόθεση κατέπεισε άλλον να 
αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή 
έγινε απόπειρά της, καθώς και όποιος έδωσε 
βοήθεια κατ’ αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση. 

Άρθρο 302. – Ανθρωποκτονία από 
αμέλεια. Όποιες επιφέρει από αμέλεια το 

θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών.  

Άρθρο 310. – Βαριά σωματική βλάβη. 1…. 
2. Βαριά σωματική ή διανοητική βλάβη υπάρχει 
ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα 
κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια 
αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον 
εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να 
χρησιμοποιεί το σώμα ή την διάνοιά του. 3. Αν 
ο υπαίτιος επιδίωκε το αποτέλεσμα που 

προξένησε, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 

Άρθρο 323Α. – Εμπορία ανθρώπων. 1. 
Όποιος με την χρήση βίας, απειλής ή άλλου 

εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή 
κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει 
ή προωθεί …, κατακρατεί, υποθάλπει, 
παραδίδει ή προσλαμβάνει πρόσωπο με σκοπό 
την αφαίρεση οργάνων του σώματός του ή για 
να εκμεταλλευθεί την εργασία του τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική 
ποινή 15.000 έως 50.000 Ευρώ.  

Άρθρο 325. – Παράνομη κατακράτηση. 
1.Όποιος με πρόθεση κατακρατεί άλλον χωρίς 
τη θέλησή του ή του στερεί με άλλον τρόπο 
την ελευθερία της κίνησής του, τιμωρείται με 
φυλάκιση και αν η κατακράτηση διήρκεσε 

μακρό χρονικό διάστημα, με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. 

Άρθρο 371. – Παραβίαση επαγγελματικής 
εχεμύθειας. 1. Κληρικοί, δικηγόροι, … 



γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι και άλλοι στους 
οποίους εμπιστεύονται συνήθως λόγω του 
επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους, 
ιδιωτικά απόρρητα καθώς και οι βοηθοί των 
προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική 

ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν 
φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους το 
εμπιστεύτηκαν ή που το έμαθαν λόγω 
επαγγέλματος ή της ιδιότητάς τους.   

Άρθρο 375. – Υπεξαίρεση. 1. Όποιος 
ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) 

κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του 
με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι δυο ετών και αν το αντικείμενο της 
υπεξαίρεσης της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα 
μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους. 

Άρθρο 386. – Απάτη. 1. Όποιος με σκοπό να 
αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο 
περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία 
πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή 
ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών 

γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών΄και αν η ζημία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με 
φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών. 

2. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών α) αν 
ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα ή 
κατά συνήθεια … ή β) αν το περιουσιακό 
όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 73.000 Ευρώ. 

Άρθρο 439.- Παραμέληση της εποπτείας 
παραφρόνων. Όποιος παραμελεί το καθήκον 
της εποπτείας παράφρονα έτσι που να μπορεί 
να προκύψει από την παραμέληση κίνδυνος για 
άλλον τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση.  

Άρθρο 441.- Άρνηση γιατρών. Γιατροί και 
μαίες που χωρίς δικαιολογημένο κώλυμα 
αρνούνται την εκτέλεση των έργων τους ή που 
αναφορικά με αυτήν γίνονται υπαίτιοι 
οποιασδήποτε αμέλειας από την οποία μπορεί 



να προκύψει κίνδυνος για άλλον τιμωρούνται 
με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών, 
αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
διάταξη. 

 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Εφόσον δεν βρίσκεται το κατάλληλο άρθρο 
εντός δυο λεπτών μπορείτε να συμβουλευτείτε 
τον νομικό της ομάδας: 

1. Γιατρός σε πλοίο αρνείται παράσχει τις 
υπηρεσίες του σε λιπόθυμη επιληπτική 
γυναίκα με αποτέλεσμα να καταπιεί αυτή 
την γλώσσα της. Σε ποιο δικαστήριο θα 
εκδικασθεί αυτή η υπόθεση; 

2. Ο Αλπάι, βοσκός στην Ξάνθη, πουλάει 

100 πρόβατα σε κορίνθιο αγοραστή. Τα 
πρόβατα ζυγίζονται και παραλαμβάνονται 
από τον αγοραστή. Ο τελευταίος 
παραλείπει για τα επόμενα δυο χρόνια να 
καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή. 

3. Πατέρας σκοτώνει την κόρη του επειδή τα 
έφτιαξε με Αφγανό 

 
ΤΕΣΤ 

 

Παράφρων αυτοκτονεί λόγω 
πλημμελούς εποπτείας 

Πταισματοδικείο 

Γίνεται καθήλωση ασθενούς 
που αποπειράθηκε να 
αυτοκτονήσει 

Νοσηλεύτρια δεν ασχολείται 
με παράπονα ψυχασθενούς 

με αποτέλεσμα ο τελευταίος 
να πνιγεί από τα κόπρανά 
του 

Ιατρός κοινοποιεί σε φίλους 
την ασθένεια επώνυμου που 
τον επισκέφτηκε 

Πλημμελειοδικείο 

Ιατρός εκδίδει ψευδή 

πιστοποίηση προκειμένου 
φιλικού του πρόσωπο να 
πάρει αναρρωτική άδεια 

Αμερικάνα πείθει έφηβο να 
αυτοκτονήσει με γκάζι από 



την εξάτμιση αυτοκινήτου 

45άρης που εμφανίζεται με 
φωτογραφία 16άρη στο 
Facebook προσκαλεί 
14χρονη σε καφέ και μετά 

ξενοδοχείο προκειμένου να 
συνουσιαστεί μαζί της. 
Ασκώντας βία το καταφέρνει  

ΜΟΔ 

Επιχειρηματίας σκοτώνει 
εξωσυζυγική του σύντροφο 

 
 

 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Άρθρο 131. Η δήλωση της βούλησης είναι 
άκυρη, αν, κατά τον χρόνο που έγινε, το 
πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του 
ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή 
που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της 
βούλησής του. 
Άρθρο 409. Υπέρμετρη ποινή.- Αν η ποινή 
που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη 

μειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, 
από το δικαστήριο στο μέτρο που αρμόζει. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Άκυρη είναι η μέσω αντιπροσώπου 
δικαιοπραξία του ανικάνου, όταν κατά τη 
χορήγηση της πληρεξουσιότητος 
συνέτρεχε περίπτωση της ΑΚ 131 παρ. 
2. Η τελευταία διάταξη εφαρμόζεται όταν 
εξ αιτίας νόσου, που μπορεί να είναι 
προσωρινή ή διαρκής, το πρόσωπο 

αδυνατεί να προσδιορίσει έτσι με 
λογικούς υπολογισμούς ελεύθερα τη 
βούλησή του. Μπορεί η πνευματική ή 
σωματική νόσος να οφείλεται σε γνήσια 
ψύχωση, σχιζοφρένεια ή παράνοια, 
γεροντική άνοια, μαλάκυνση εγκεφάλου, 
ηλιθιότητα, έμμονες ιδέες, οποιαδήποτε 

νοσηρή κατάσταση των πνευματικών 
λειτουργιών καθώς και νοσηρή διατάραξη 
οφειλόμενη σε σωματική νόσο. Δεν 
απαιτείται ο άρρωστος πνευματικά να έχει 



υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση 
για την ακυρότητα της πληρεξουσιότητας.  

2. Στην προαναφερθείσα υπόθεση το 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ένα 
αποδεικτικό στοιχείο (ψυχιατρική 

γνωμάτευση) που προσκομίστηκε μετά 
την συζήτηση στο δικαστήριο, ενώ κάτι 
τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό.  

3. Εργαζόμενη σε αλυσίδα πηκτής (pizza) 
απολύεται επειδή δεν δέχεται την 
αυθαίρετη μείωση του μισθού της 
(τροποποιητική καταγγελία). Η υπόθεση 

αφορά αμοιβές 18.000 Ευρώ. Η 
εργαζόμενη κερδίζει την υπόθεση στον 
πρώτο βαθμό. Στον δεύτερο βαθμό 
γίνεται δεκτή έφεση και καταργείται η 
πρωτοβάθμια απόφαση με το επιχείρημα 
«εάν γίνει δεκτό το δικαίωμα αυτό για την 
εργαζόμενη, θα πρέπει να μην γίνει δεκτή 

η μείωση μισθών και στους υπόλοιπους 
εργαζόμενους». Δηλώστε α) σε ποιο 
δικαστήριο έγινε η πρώτη δίκη και β) εάν 
υπάρχει τρόπος να μην εφαρμοστεί η 

τελευταία απόφαση του δεύτερου 
βαθμού. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Ο Α, 35χρονος διαζευγμένος, επισκέπτεται το 
Δημόσιο Νοσοκομείο Ε, όπου ειδικευόμενη 
ψυχίατρος Ρ (συμβαλλόμενη με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου με το Νοσοκομείο Ε) 
διαπιστώνει αγχώδη διαταραχή στον Α και του 
ζητάει να ξαναέλθει σε 3 εβδομάδες. Ο Α είχε 
υπναγωγικές παραισθήσεις στην πρώτη 

επίσκεψη, κάτι που το ομολογεί στην δεύτερη 
επίσκεψη και του συνταγογραφείται το 
Remeron. Δυο εβδομάδες μετά την 
συνταγοφράφηση ο Α εμφανίζει ψυχωτικό 
επεισόδιο και οδηγείται σε ακούσιο εγκλεισμό. 
Σήμερα στρέφεται κατά του Ε και της Ρ 
ισχυριζόμενος ότι ο ακούσιος εγκλεισμός θα 

μπορούσε να αποφευχθεί αν α) η Ρ είχε 
διαγνώσει εξαρχής την ψύχωση β) δεν του είχε 
συνταγογραφήσει το Remeron. Είστε 
δικηγόρος του Ε και πρέπει να ελέγξετε αν 
ορθώς και τα δυο δικόγραφα (1. Αγωγή κατά 



του Δημόσιου Νοσοκομείου και 2. Αγωγή κατά 
της ειδικευόμενης Ρ) ορθώς κατατέθηκαν στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιοχής του 
Νοσοκομείου. 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Άρθρο 11. Υποχρέωση ενημέρωσης. 1. Ο 
ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον 
ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και 

κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική 
κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και 
τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής 
πράξης … .  
Άρθρο 14. Τήρηση ιατρικού αρχείου. 8. Ο 
ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά 
αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του 

φακέλου του. 
 
[Σε περίπτωση ψυχιατρικών δεδομένων επιτρέπεται η 

πρόσβαση σε αυτά εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
υγεία του ασθενούς] 

Μη δικαστικά όργανα για διοικητικές 
διαφορές 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1. Το ΙΚΑ θέλει να παραχωρήσει ακίνητά του 
χωρίς αντάλλαγμα σε Δήμους που βοηθάνε 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ποιος θα 
κρίνει εάν επιτρέπεται (58/2018); 
2. Η Ρουντίνα, αλβανικής καταγωγής, έχει 
πλέον ελληνική ιθαγένεια και είναι 
ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Η μάνα της έρχεται από 

Αλβανία και είναι ανασφάλιστη. Το ΙΚΑ 
αρνείται να καλύψει τα φάρμακα της 
τελευταίας ως έμμεσα ασφαλισμένου μέλους 
οικογένειας. Ποια Ανεξάρτητη Αρχή έχει 
αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό; 
3. Ασθενής που έχει απωθήσει στο 
υποσυνείδητό της παιδική σεξουαλική 

παρενόχληση από τον πατέρα της ζητά από το 
Αιγινήτειο πρόσβαση σε σχετικούς φακέλους 
συνεδριών της. Το Νοσοκομείο φοβάται ότι με 
την πρόσβαση αυτή θα χειροτερέψει η 
κατάστασή της. Ο ΚΙΔ όμως προβλέπει την 



κοινοποίηση (άρθρα 11 και 14 ΚΙΔ). Ποια αρχή 
είναι αρμόδια να επιληφθεί του θέματος; 
4. Πατέρας που κατηγορείται για 
αποπλάνηση ανηλίκου και συγκεκριμένα της 
κόρης του ζητά από Ψυχιατρική Κλινική ιατρικό 

φάκελο συζύγου του ώστε να αποδειχθεί ότι η 
μηνυούσα μητέρα και σύζυγος δεν είναι 
δικαιοπρακτικά ικανή. Είστε ο Διευθυντής της 
δημόσια κλινικής όπου βρίσκονται τα 
ψυχιατρικά έγγραφα της μητέρας και 
προσπαθείτε να μάθετε ποια δικαστήρια και 
ποιες ανεξάρτητες αρχές είναι αρμόδιες για την 
επίλυση του ζητήματος αυτού.  

 

ΤΕΣΤ 

1. Παρατηρείται τεράστια δαπάνη δημοσίου 
χρήματος στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με αναθέσεις λογιστικών 
ελέγχων ενώ οι οργανισμοί αυτοί 
διαθέτουν λογιστές. Είναι απαραίτητη η 
ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Οικονομικών για να περιοριστεί αυτή η 
σπατάλη. Ποιο όργανο είναι αρμόδιο να 
προκαλέσει την ευαισθητοποίηση αυτών 
των υπουργείων; 
 

Α. Το ΝΣΚ    Β. Ο στο 
 
Γ. Και τα δυο προηγούμενα Δ. Κανένα 

από τα 
προηγούμενα 

 
 

2. Καθηγητής ιατρικής εισάγει σε σύγγραμμά 
του φωτογραφία ασθενούς του 
προκειμένου να βοηθήσει με 
παραδείγματα φοιτητές του. Δεν έχει 
ενημερώσει όμως σχετικά την ασθενή. 
Ποια αρχή είναι αρμόδια; 
 

Α. Πολιτικά και Ποινικά  Β. ΑΠΔΠX 
    Δικαστήρια 
 
Γ. ΣτΠ Δ. Τα δυο 

πρώτα 


