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                                            Εν __________________,_____, Απριλίου 2021 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

ΤΟΥ 

Του __________________________, ____________________ΤΟΥ_______________    

κατοίκου _____________________οδός _________________ αρ. ______,και δι/νση ηλεκτρ.  

ταχυδρομείου : ________________________________,Tηλ _________________ 

 

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ 

 

Προς 

 

Διοικητή/Διευθυντή, προϊσταμένους και όλο το προσωπικό 

Θέμα : Υποβολή σε Χρήση Μάσκας, τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (είτε 
σε μοριακό τεστ PCR, είτε σε rapid τεστ -τεστ αντιγόνου- είτε σε self test (αυτοδιαγνω-
στικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού)) που χορηγείται από τα φαρμακεία ή σε 
τυχόν άλλο, ως προληπτικού μέσου αντιμετώπισης της ασθένειας COVID-19, για τους εξής 
αναφερόμενους ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και αιτίες καθώς και για όσους 
άλλους επιφυλασσόμεθα να εκθέσουμε στο μέλλον. 
  

Κυρίες και Κύριοι 

Είχαν επιβληθεί αρχικά κατά το χρονικό διάστημα 23.3.2020-3.5.2020 και συνεχίζουν  να 
επιβάλλονται εκ νέου από 7.11.2020 μέχρι και σήμερα, στα πλαίσια των κυβερνητικών 
μέτρων για την αναχαίτιση εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, και με την νέα με 
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Αριθ. 1440/10-4-2021), μολονότι γνώριζαν άριστα, ως εκ 
της ιδιότητάς τους, 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 
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εθνικό δίκαιο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων με βάση το άρθρο 28 του 
Συντάγματος, όπως τον 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. 

Κατ΄άρθρο 5, παρ. 5 του Συντάγματος : «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ είναι ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ.!» 
Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας, της 
Καταβολής, της Ιδιοσυστασίας, της ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ και του ΤΥΧΑΙΟΥ της 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΕΥΞΗ του Αρσενικού με το Θηλυκό. 
 
Άρθρο 12 - Νόμος 3418/2005 - Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή 
1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 
2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες: 
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το 
προηγούμενο άρθρο. 
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ :  
 

Κατ΄ Άρθρο 338 - Νόμος 4512/2018 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, 
Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄287) είναι άκυρη. Αν 
στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. 
Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται.!!!!!! 

 

Νόμος 3991/2011 ΦΕΚ 162/Α/25-7-2011 Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς 
Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (2005) ΜΕΡΟΣ I ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Α,ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Με τον όρο μέτρο δημόσιας υγείας’ θα νοούνται διαδικασίες 
που εφαρμόζονται για να εμποδίσουν την εξάπλωση νόσων ή μολύνσεων, «ένα μέτρο 
δημόσιας υγείας δεν περιλαμβάνει μέτρα επιβολής νόμων ή ασφαλείας». 

Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται, «INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT». 

ΕΠΕΙΔΗ 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας  
(Υπερσυνταγματικός νόμος 3418/2005 - ΦΕΚ 287 Α / 28-11-2005) 
 

Άρθρο 1– Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος 



 
3 

 

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε 
επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της 
υγείας του ανθρώπου. 

2.Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό 
χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, 
στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην 
προαγωγή της επιστήμης. 

3.Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η 
εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση 
ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική 
υποστήριξη του ασθενή. 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(Υπερσυνταγματική- https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf) 
 

Άρθρο 5 - Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια 

1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς 
επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους 
περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:  

α. εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου. 

ε. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι 
μεταδοτικήν  ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου. 

 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Οβιέδο 1997  
(Υπερσυνταγματική - νόμος 2619/1998 - ΦΕΚ 132 Α / 19-06-1998) 

Άρθρο 2 - Το προβάδισµα του ανθρωπίνου όντος 

Τα συµφέροντα και η ευηµερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι 
µόνου του κοινωνικού συµφέροντος ή της επιστήµης. 

Άρθρο 5 – Γενικός κανόνας 

Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούµενης σχετικής 
ενηµέρωσής του. 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. Το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση 
του.  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
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Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων) 

1.Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο (που συμφωνεί με 
το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ 
§4) 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.  

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. 

ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΟΤΙ:  

ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη με τη δικαιολογία του κοινωνικού 
συμφέροντος χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και κυρίως χωρίς ΓΡΑΠΤΗ ΡΗΤΗ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 
 
Άρθρο 103 - Δημόσιοι υπάλληλοι 
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. 

 
Σύμφωνα με τον : 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 
(Νόμος 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α / 09-02-2007) 
 
Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 
1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα 
των υπηρεσιακών του ενεργειών. 
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως 
εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει 
εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να 
υπακούσει σε αυτήν. 
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να 
μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή…… 
 
ΚΑΘΟΣΟΝ, ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ,  
ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ, 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΓΟΝΕΑ, ΚΗΔΕΜΟΝΑ, 
ΠΑΠΠΟΥ ή ΓΙΑΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. 



 
5 

 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται, «INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT». 
 
Στην περίπτωση άρνησή σας να εφαρμόσετε το Σύνταγμα της Ελλάδος και πρωτίστως την 
προρρηθείσα ιατρική δεοντολογία, προστατεύοντας την ελευθερία  των ατομικών 
δικαιωμάτων του ατόμου, και συνταχθείτε οικιοθελώς εναντίον της Νομιμότητος, 
 
Θέτω υπ’ όψιν Σας την παρακάτω αναλυτικώς περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά, 
απέναντί μας (συνιστάμενη στην διάπραξη, κυρίως, των εγκλημάτων του Βασανισμού, της 
Εσχάτης Προδοσίας, των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας και της Σύστασης 
Εγκληματικής Οργάνωσης και θα ζητήσω  την άσκηση ποινικής διώξεως εναντίον ενός 
εκάστου εξ  ΥΜΩΝ και την κατά νόμον τιμωρία σας. 
 

ΔΗΛΩΝΟΜΕ 
ΟΤΙ 

ΛΟΓΩ  ΤΗΣ ΕΚΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ 
ΕΝΝΟΜΟΥ  ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 57,58,59 ΑΚ], 
Ότι Παριστάμεθα ως πολιτικώς ένάγοντες, σε ενδεχόμενη ένδικη διαδικασία 
άξιώνοντες την παραχρήμα καταβολήν άποζημιώσεως , Χρηματική ίκανοποίηση ύψους 
( κατ΄ επιλογή μας), για ένα έκαστο, για άβάσταχτη και άθεράπευτη ύλική και ήθική 
βλάβη, Κυρίως για Προσβολή της τιμής, της υγείας, της αγνείας «DEMINUTIO 
PATRIMONI ET PECUNIA DOLORIS». 
 
 
 

Ο/οι  Εξωδίκως  Δηλών/ντες 

 

 

 

Γνήσιο της υπογραφής 

 

 

 

 

 

                                                                             (*ap*) 
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