
ΑΙΤΗΣΗ

ΤOY  / ΤΗΣ
Όνομα: ___________________________
Επώνυμο: _________________________
Όνομα Πατρός: ____________________
Τόπος Γέννησης: ___________________
Ημερ/νία Γέννησης: _________________
Τόπος Κατοικίας: ___________________
Οδός: __________________ Αρ.: ______
Α.Δ.Τ.: ____________________________
Τηλέφωνο: ________________________
E-Mail: ___________________________

ΠΡΟΣ: 
___________________________________

Σύμφωνα με τους νόμους:
1. 3418/2005, άρθρο 11
2. 2619/1998, άρθρο 5, κεφ. 2
3. 3671/2008, άρθρο 6, παρ. 1
4. Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., 

άρθρο 3
ως προαπαιτούμενη ενέργεια εκ μέρους σας για να 
προβώ στην προληπτική παρέμβαση - πράξη του 
εμβολιασμού, για την οποία προσήλθα στο 
εμβολιαστικό κέντρο _____________________ 
στις ________________σύμφωνα με το 
προγραμματισμένο ραντεβού και με κωδικό 
_____________________________________

Παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα ερωτήματα, που υποβάλλω στην 
υπηρεσία σας:

1. Προ του αγγελιοφόρου ριβονουκλεικού οξέος (mRNA) ποια είναι τα βιοφυσικά 
και βιοχημικά συστατικά του φαρμακευτικού ενέσιμου σκευάσματος που θα 
εγχυθεί στο σώμα μου.

2. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την παραγωγή και για την περαίωση 
της πειραματικής φάσης του συγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευάσματος και 
ποια τα αποτελέσματα της πειραματικής φάσης.

3. Ποιες είναι οι δυνάμει παρενέργειες και ανεπιθύμητες συνέπειες αυτού του 
φαρμακευτικού σκευάσματος μετά την έγχυσή του στο σώμα μου.

4. Εάν εμβολιαστώ με το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα το ανοσοποιητικό
μου σύστημα θα αποκτήσει ισόβια μνήμη εναντίον του ιού Sars-Cov-2, στις 
μελλοντικές μεταλλάξεις αυτού όπως και σε όλους τους ιούς της συγκεκριμένης 
οικογένειας ιών;

5. Εάν όχι και σε μελλοντικό χρόνο υποστώ κάποια λοίμωξη από τον ιό ή 
μεταλλάξεις αυτού, θα συνιστώ "κίνδυνο δημόσιας υγείας", όπως ορίζεται στο 
σύνταγμα, άρθρο 28, Ν. 3991/2011, άρθρο 1 (ορισμοί).

6. Το αγγελιοφόρο ριβονουκλεϊκό οξύ (mRNA) ως ενεργό συστατικό του προς 
έγχυση στο σώμα μου ενέσιμου φαρμακευτικού σκευάσματος υπάρχει ελεύθερο 
στη φύση; Και εάν ναι σε ποιους ιούς ή μονοκύτταρους οργανισμούς; Εάν όχι 
είναι προϊόν τροποποίησης βιολογικού ή φαρμακευτικού εργαστηρίου;

7. Η προληπτική, διατρητική παρεμβατική βιοϊατρική πρακτική την οποία θα 
υποστώ, που έχει γενετικό χαρακτήρα, δύναται, να έχει πρόσβαση στο δικό μου 
γενετικό χαρακτήρα στον πυρήνα των δικών μου κυττάρων; Και αν ναι, δύναται
να τον τροποποιήσει;

8. Τα αντισώματα που θα απελευθερώσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα ενάντια 
του ιού Sars-Cov-2 υπάρχει η πιθανότητα να επιτεθούν σε πρωτεϊνικές δομές 
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του δικού μου οργανισμού, σε περίπτωση που αυτές οι δομές προσομοιάζουν 
στις πρωτεϊνικές δομές του καψιδίου (γλυκοπρωτεϊνη, Λ-πρωτεϊνη, Ε-πρωτεϊνη 
και Ν-πρωτεϊνη στο RNATOU Sars-Cov-2 και μεταλλάξεων αυτού;

9. Επειδή από την κήρυξη της πανδημίας (Φεβρουάριος 2020) μέχρι και σήμερα 
ουδέποτε νόσησα από ο,τιδήποτε και πάντα έχαιρα άκρας υγείας εν μέσω 
περιβάλλοντος διακηρυγμένης πανδημίας τηρώντας τα εκ της διοικήσεως 
συνιστώμενα και επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας, το οποίο αποδεικνύει την 
αξιοπιστία του ανοσοποιητικού μου συστήματος, υπάρχει η απόλυτος 
βεβαιότητα, ότι αυτή του η αξιοπιστία μετά την προληπτική διατρητική 
παρεμβατική ιατρική πράξη που θα υποστώ, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο;

10. Το προτεινόμενο εμβόλιο είναι placebo;

11. Οποιαδήποτε επιπλέον συμβουλευτική υποστήριξη εκ μέρους σας επί αυτού του 
αντικειμένου κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3418/2005, καλοδεχούμενη εκ 
μέρους μου.

Επίσης θα ήθελα να μου δώσετε το έντυπο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία του εμβολίου (διότι σύμφωνα με τον καθηγητή Βασιλακόπουλο σε πρωινή 
εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμιού OPEN τα εμβόλια έχουν, να κάνουν με ένα 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ).

_____/_____/20____

Υπογραφή
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