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COVID-19 ή νόσησης 

 

Ανακύπτει ήδη και βλέπει το φως της δηµοσιότητας σηµαντικός αριθµός περιπτώσεων 
πλαστών ή ψευδών κατά περιεχόµενο πιστοποιητικών εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 ή νόσησης, στις οποίες φέρονται ότι κάθε φορά συµµετείχαν (µε θετική ενέργεια 
ή παράλειψη), πρωτίστως, ο δήθεν εµβολιασθείς, και πρόσωπα, υπό οποιανδήποτε 
ιδιότητα, των δοµών υγείας. 
Με δεδοµένη τη σοβαρότητα του θέµατος του εµβολιασµού, τον οποίο η ιατρική 

επιστηµονική κοινότητα προβάλλει ως βασικό – θεµελιώδες µέσο αποτροπής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και συνεκτιµώντας την εµφανή και µείζονα ποινική 
απαξία της προαναφερόµενης συµπεριφοράς, που στοιχειοθετεί (συντρεχουσών και των 
λοιπών νοµίµων προϋποθέσεων) τη νοµοτυπική µορφή εγκληµάτων του Ποινικού Κώδικα 
(βλ. ιδίως άρθρα 46, 47, 221, 242, 285 ΠΚ) επισηµαίνουµε την ανάγκη επαγρύπνισης και 
εγρήγορσης των εισαγγελικών λειτουργών της Χώρας ώστε να παρεµβαίνουν κατά τη 
λειτουργική αποστολή τους και να επιλαµβάνονται αµελλητί του ποινικού µέρους των 
σχετικών υποθέσεων. 
Ειδικότερα, επιβάλλεται η (κατά το άρθρο 37 ΚΠΔ αυτεπάγγελτη) ταχεία και σχολαστική 

διερεύνηση κάθε πληροφορίας σχετιζόµενης µε εικονικό εµβολιασµό και η χωρίς 
χρονοτριβή κίνηση της ποινικής δίωξης κατά των υπαιτίων προσώπων, όταν προκύπτουν 
επαρκείς ενδείξεις. Εντοπισµός µεµονωµένων περιπτώσεων πρέπει να οδηγεί σε 
ευρύτερο εξονυχιστικό έλεγχο (µε την αρωγή των αρµόδιων λειτουργών των Υπηρεσιών 
της αντίστοιχης Υγειονοµικής Περιφέρειας) για ενδεχόµενη διακρίβωση µεγαλύτερου 
αριθµού ψευδών βεβαιώσεων εµβολιασµού στο ίδιο Εµβολιαστικό Κέντρο ή λειτουργία 
«κυκλώµατος» παραγωγής τέτοιων πιστοποιητικών. 
Προκειµένου να τηρηθεί η νοµιµότητα και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών, 

χρήσιµη θα ήταν και η οιονεί προληπτική εισαγγελική δράση µε την (άτυπη) επιτόπια 
µετάβαση του Εισαγγελέα ή του εντεταλµένου Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών στο 
Εµβολιαστικό Κέντρο της περιφέρειάς του για να ενηµερωθεί και να γνωρίζει εκ των 
προτέρων τα συναφή µε τον τρόπο και τα στάδια της διαδικασίας καταχώρισης των 
εµβολιασµών, τις εγγυήσεις αξιοπιστίας του συστήµατος και τις ασφαλιστικές δικλείδες 
που αποθαρρύνουν τους επίδοξους δράστες ύποπτων ενεργειών. 
Οι Εισαγγελείς Εφετών παρακαλούνται να εποπτεύουν συντονιστικά το εν λόγω έργο 

των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και σε περίπτωση υπόθεσης µείζονος βαρύτητας, κατά την 
κρίση τους, να ενεργούν προσωπικά ή µε κάποιον Αντεισαγγελέα Εφετών προκαταρκτική 
εξέταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 ΚΠΔ. 
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