
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ 
(«Ψυχιατρική Διαθήκη») 

 
Σήμερα ../../…ενώπιον του Συμβολαιογράφου….εμφανίστηκε ο/η … με αριθμό 
ΔΑΤ…και μου ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος 
 
Ονομάζομαι____________________ και γεννήθηκα το ______________ 
στην_____________________.  Αυτή τη στιγμή κατοικώ στην 
______________, σε  (ενοικιαζόμενη / ιδιόκτητη) κατοικία στη διεύθυνση 
_____________.  

Συντάσσω και υπογράφω το παρακάτω κείμενο έχοντας σώας τας 
φρένας, σε πλήρη ψυχική και πνευματική νηφαλιότητα, χωρίς να έχω τεθεί σε 
δικαστική συμπαράσταση, ούτε να βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις 
που περιγράφει το άρθρο 1666 ΑΚ, χωρίς η βούληση μου να αποτελεί προϊόν 
πλάνης, απάτης ή απειλής και γενικώς χωρίς να υπόκειμαι σε καμία νόμιμη 
εξαίρεση σχετικά με τη δικαιοπρακτική μου ικανότητα και μετά από αναλυτική 
μου πληροφόρηση και επαρκείς γνώσεις πάνω στα θέματα, στα οποία 
αναφέρεται το κείμενο.   
 
 Το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνει τις αποφάσεις μου σε 
περίπτωση ενδεχόμενου ακούσιου ψυχιατρικού εγκλεισμού μου ή εκούσιας 
ψυχιατρικής νοσηλείας μου σχετικά με το τι επιθυμώ, τι επιτρέπω και τι 
απαγορεύω να ασκηθεί ως θεραπεία ή άλλος χειρισμός πάνω στο σώμα και 
το πνεύμα μου, σύμφωνα με το συνταγματικό μου δικαίωμα περί προσωπικής 
ελευθερίας και αυτοδιάθεσης ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
(αυτά είναι αλληλοσυμπληρούμενα ή αλληλοαποκλειόμενα;) (άρθρο 5 παρ.1), 
με τα δικαιώματα του ασθενούς που περιγράφονται στο άρθρο 47 του νόμου 
2071/92 «εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας» και με τα όσα 
ορίζουν τα άρθρα 2 παρ.3, 8, 11 και 12 νόμου 3418/05 «Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας» και τα άρθρα 5, 6 και 9 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβασης του Οβιέδο) που κυρώθηκε από την 
Βουλή των Ελλήνων και απέκτησε την κατ’άρθρο 28 παρ.1 Συντάγματος 
αυξημένη τυπική ισχύ με το Ν. 2619/1998. 
 
 

1. Θεμελίωση της απόφασής μου 
 
Έχω γνώση των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην 
ψυχιατρική, επαρκή ώστε να με οδηγήσει στη διατύπωση της ελεύθερης 
βούλησής μου γύρω από πιθανή μελλοντική επαφή μου με το ψυχιατρικό 
σύστημα. Η γνώση μου αυτή προέκυψε από……. Δεν χρειάζομαι καμιά 
περαιτέρω ενημέρωση. Η βούλησή μου, όπως διατυπώνεται στο παρόν 
έγγραφο ισχύει ανεξάρτητα με το αν κάποιος θεωρήσει τη γνώση μου αυτή 
επαρκή ή όχι.  
 Η ελεύθερη βούλησή μου σε θέματα που αφορούν στο σώμα, την 
προσωπικότητα και την προσωπική μου ελευθερία είναι ανεξάρτητη από τη 
μεταγενέστερη ικανότητά μου για δικαιοπραξίες ή για καταλογισμό, σε 
περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος από την πλευρά μου. Γι’ αυτό το 
λόγο οφείλει να γίνεται σεβαστή, με μόνο κριτήριο την τωρινή ικανότητά μου 
να κρίνω τις ανάγκες και το συμφέρον μου. (γενικά η προηγούμενη 



διατύπωση χρειάζεται σκέψη – ίσως αναδιατύπωση; Φαντάζομαι ότι εννοεί 
πως ό,τι ορίζεται στα πλαίσια της ελεύθερης βούλησης τώρα ισχύουν ακόμη 
και για περιόδους που τυχόν δεν έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή 
καταλισμό). Αν κάποια στιγμή και για κάποιον λόγο κριθεί ότι έχω χάσει αυτή 
την ικανότητα, το παρόν κείμενο ισχύει και έχει ακριβώς αυτόν το ρόλο, να 
τεκμηριώσει τη βούλησή μου, που οφείλει να γίνει σεβαστή, ακριβώς γιατί 
συντάσσεται σε χρόνο που η ικανότητά μου για κρίση και απόφαση είναι 
δεδομένη και διαπιστωμένη από αρμόδιο προς τούτο δημόσιο λειτουργό 
(συμβολαιογράφο). (κι αυτό είπαμε πως χρειάζεται περαιτέρω σκέψη, σχετικά 
με το αν θα πρέπει αν αναφέρεται ρητά)  
 
 
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 2071/92 και το άρθρο 9 της 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβασης του 
Οβιέδο) ορίζω αμέσως παρακάτω τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου, τα 
οποία, με τη σειρά που τα αναφέρω, πρέπει να κληθούν άμεσα από τους 
αρμόδιους γιατρούς ή-και διοικητικούς υπαλλήλους σε περίπτωση ακούσιας ή 
και εκούσιας  προσαγωγής μου σε ψυχιατρική θεραπεία. Υποχρέωση των 
προσώπων αυτών είναι να φροντίσουν για την τήρηση της εν ελευθερία και 
έχοντας σώας τας φρένας εκπεφρασμένης μου βούλησης με όλα τα νόμιμα 
μέσα. Σε περίπτωση που σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω εκφράσει 
γραπτά την απόφαση ή επιθυμία μου, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου ορίζω 
να είναι αυτά που θα πάρουν για μένα θέση, γνωρίζοντάς με προσωπικά καλά 
και όντας σε θέση να υποθέσουν την πιθανότερη άποψή μου στο 
συγκεκριμένο θέμα. 

Τα πρόσωπα αυτά έχουν ερωτηθεί, ενημερωθεί και συμφωνήσει να 
αναλάβουν για μένα αυτόν το ρόλο. Ως πρόσωπα εμπιστοσύνης μου ορίζω τα 
εξής: 
α………………. 
β…………………. 
γ………………….. 
……………………… 
(πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο). 
 
Παρακαλώ τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου, σε περίπτωση ψυχιατρικής 
νοσηλείας μου κάθε τύπου, να βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους και με 
μένα τον ίδιο-α, ώστε να μπορέσω να τους βρω, όποτε και  αν τους χρειαστώ. 
Τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως τον-την 
δικηγόρο Τάδε (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος πρέπει να 
υποστηρίξει νομικά την καταγεγραμμένη βούλησή μου και να κάνει ό,τι είναι 
νόμιμα δυνατόν για την εφαρμογή της. Αν ο-η δικηγόρος δεν επιθυμεί πια να 
εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου, σε περίπτωση ψυχιατρικού εγκλεισμού μου, 
μπορεί να προσβάλει τη συνεργασία μας, αφού όμως παραπέμψει τη 
διαδικασία σε κάποιον άλλον συνάδελφό του. Είναι απόλυτα σημαντικό να 
παρίσταται δικηγόρος που να εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου ήδη από την 
πρώτη μέρα μιας ακούσιας ή εκούσιας επαφής μου με το ψυχιατρικό 
σύστημα. 
 
 

3.Τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου και ο –η δικηγόρος μου οφείλουν να  



κληθούν αμέσως, από την πρώτη κιόλας στιγμή, που υπάρχει η πρόθεση να 
ασκηθεί πάνω μου επαγγελματική ιατρική ή ψυχολογική παρέμβαση κάθε 
είδους, η οποία να επηρεάζει την πνευματική ή-και ψυχική μου κατάσταση, 
ακόμα κι αν  δεν δώσω εκ νέου την έγκρισή μου ή και αν δεν είναι ακόμα 
βέβαιο αν συναινώ ή όχι στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις. Τα πρόσωπα 
εμπιστοσύνης μου έχουν συμφωνήσει σ΄ αυτό, ακόμα κι αν αυτό μπορεί 
κάποια στιγμή να τους επιφέρει κάποια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. 
 
 4. Τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου μπορούν να ενημερωθούν για 
οτιδήποτε σε σχέση με το φάκελό μου ή τη γενικότερη κατάστασή μου από 
γιατρούς ή άλλους θεραπευτές ή διοικητικό προσωπικό ή νομικές ή δικαστικές 
και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Απέναντί τους λύω  με αυτή τη δήλωση εκ των 
προτέρων το ιατρικό ή άλλο απόρρητο για τα αρμόδια πρόσωπα, σε 
εφαρμογή του σχετικού δικαιώματός μου που παράσχει το άρθρο 13 παρ.4 
νόμου 3418/05 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). 
 
 5. Στα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου αναθέτω με το παρόν 
πληρεξούσιο να με εκπροσωπούν, έχοντας γενική πληρεξουσιότητα σε κάθε 
πράξη νομικής ισχύος που θα καλούμουν να κάνω, συμπεριλαμβανομένης και 
της άσκησης μηνύσεων ή άλλων κατάλληλων νομικών διαδικασιών και 
ένδικων βοηθημάτων εναντίον προσώπων που δεν τηρούν ή-και καταπατούν 
την εδώ ελεύθερα εκπεφρασμένη βούλησή μου. 
 

6. Απαιτώ να τηρούνται ακριβή και αναλυτικά αρχεία για οτιδήποτε 
ασκείται πάνω μου (για οποιαδήποτε πράξη διενεργείται επί της εκάστοτε 
σωματικής, νοητικής και ψυχικής μου κατάστασης) κατά την παραμονή μου σε 
ψυχιατρικούς χώρους ή τη συνεργασία μου με αυτούς, και να δίδεται στα 
πρόσωπα εμπιστοσύνης μου, τον εκπροσωπώντα με δικηγόρο και εμένα τον-
την ίδιο-α επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του φακέλου και των παρατηρήσεων 
που γίνονται για το πρόσωπό μου και την πορεία μου, σύμφωνα με το άρθρο 
47 παρ. 4 και 5 Ν.2071/92 και το άρθρο 11 Ν. 3418/05. 

 
7. Σε περίπτωση που βρεθώ σε ψυχική κατάσταση, που ωθήσει άλλα 

πρόσωπα να σκεφτούν ότι πρέπει να δεχτώ υπηρεσίες του συστήματος 
ψυχικής υγείας, ορίζω αποφασιστικά ότι: 

α…. 
β…. 
γ….. 
 
(π.χ. απαγορεύω την προσαγωγή μου σε κλειστό ψυχιατρικό 

κατάστημα, εκτός αν επιτεθώ σωματικά χωρίς να υποστώ προηγουμένως 
σωματική βία, σε άλλα πρόσωπα… 

ή: απαγορεύω την εισαγωγή μου στην Τάδε Κλινική, αλλά την 
επιτρέπω σε κάποια άλλη, ή σε δημόσιο ίδρυμα, μόνο εάν επιτεθώ σωματικά 
χωρίς να υποστώ προηγουμένως σωματική βία, σε άλλα πρόσωπα… 

ή: σε περίπτωση αναγκαστικής εισαγωγής μου, χρειάζομαι ηρεμία, 
προσωπικό χώρο και κάποιο πρόσωπο να συζητήσω το τι μου συμβαίνει για 
όσο χρόνο συμφωνείται αυτό με τα πρόσωπα εμπιστοσύνης μου. 



Ή: απαγορεύω την άσκηση μέσων φυσικής μου καθήλωσης 
(δεσίματα), εφαρμογής ηλεκτροσπασμοθεραπείας οποιασδήποτε μορφής και 
συχνότητας και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες… 

Ή: βούληση σε σχέση με τα ψυχοφάρμακα (καθόλου, ή διαλέγω ή 
απαγορεύω  κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο, ή κάποιο εναλλακτικό φάρμακο 
κλπ). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΤΙ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. (π.χ. θέλω να κληθούν τα 
τάδε πρόσωπα και να περάσουν χρόνο ηρεμίας και συζήτησης μαζί μου, να 
μη με αφήνουν μόνο τη νύχτα, να έχω φιλική συνοδεία στους περιπάτους που 
μου κάνουν καλό, να μου δίνεται κάποιο τσάι ή μασάζ κλπ κλπ. Κλπ) ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ. 

 
 
ΤΑ ΥΠΟ 8,9 ΚΑΙ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΛΑΒΕΙ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 
8.Υπογραφές 
 
Το παρόν κείμενο της εκπεφρασμένης μου βούλησης υπογράφω ο 

ίδιος-ια, σήμερα την……… 2008, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον των μαρτύρων: 
(Ονόματα μαρτύρων) 
 
 
9. Βεβαίωση του μάρτυρα-μαρτύρων 
 
Είμαι παρών- παρούσα  σήμερα στην υπογραφή του παρόντος 

κειμένου. Συζητώντας προσωπικά με τον υπογράφοντα θεωρώ βέβαιο ότι 
κάθε σημείο της παρούσας δήλωσης ανταποκρίνεται στην ελεύθερη βούλησή 
του και δεν εξαναγκάστηκε σ’ αυτό από κανένα πρόσωπο.  

(Πλήρες Όνομα, Υπογραφή, ΑΤ, διεύθυνση και τηλέφωνο του 
μάρτυρα.) 

 
 
10. Βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών από δικηγόρο 
 
Σήμερα, την….., στην….., παρουσιάστηκε ενώπιόν μου ο – η Τάδε και 

έχων σώας τας φρένας προχώρησε στη σύνταξη και υπογραφή της 
παρούσας υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το δικαίωμα που του δίνει ο 
Νόμος…….. και το σύνταγμα…….. 

 
Ο δικηγόρος… 
 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



 
1. Σημαντικές διευθύνσεις. 
 Του ίδιου του υπογράφοντος 
 Του μάρτυρα 
 Του-των προσώπων εμπιστοσύνης 
 Του –της δικηγόρου 

Τυχόν προηγούμενων ή σημερινών γιατρών, θεραπευτών κλπ 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 
ειδοποιηθούν 
 Μελών της οικογένειας, που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

επιθυμεί να ειδοποιηθούν 


