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ΘΕΜΑ: «εναντίωση στην υποχρεωτικότητα της υποβολής σε ιατρικές πράξεις, 
ειδικότερα σε επιβολή ταχέος ελέγχου – “rapid test”» 

 

Με την προκείμενη αναφορά επιθυμούμε καλόπιστα, δικαιολογώντας άμεσο 

έννομο συμφέρον, να θέσουμε υπ’ όψει της ........................όπου εργαζόμαστε τ’ 

ακόλουθα, με το αίτημα ν’ αξιολογηθούν κατάλληλα για ν’ αναληφθούν οι 

επιβαλλόμενες άμεσες ενέργειες ώστε να μην υποστούμε εξαναγκαστικά 

ιατρικές πράξεις που κατά νόμο κρίνονται ως προσβλητικές για την 

προσωπικότητα εκάστου από εμάς και μειωτικές της αξιοπρέπειάς μας, απαιτούν 

δε και προϋποθέτουν σε κάθε περίπτωση τη ρητή συναίνεσή μας. 

 

1. Συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε ότι, μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια χωρίς τη συναίνεσή μας συγκεκριμένης 

ιατρικής πράξης, με περιοδικότητα δύο -2- φορές ανά εβδομάδα, εάν δεν έχει 

προηγηθεί εμβολιασμός μας κατά του κορωνοϊού. 

 

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, που ανακοινώθηκε μέσω 

“δελτίου τύπου”, επιβάλλεται σε έκαστο από εμάς η υποχρέωση, άσχετα από τη 
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βούλησή του, να υφίσταται επί του σώματός του ταχεία εξέταση και έλεγχο – 

rapid test χωρίς δικαιολόγηση του επιβαλλόμενου εν προκειμένω ακατανόητου 

καταναγκασμού. 

 

3. Η αναγκαστική υποβολή μας σε συνεχείς ελέγχους ενώ είμαστε απολύτως 

υγιείς για να κριθεί αν είμαστε ασθενείς προσβάλλει επί πλέον ευθέως το 

δικαίωμα αυτοκαθορισμού τού προσώπου καθενός από εμάς, αναιρεί τα από το 

Σύνταγμα και διεθνώς κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματά μας και καταλήγει 

σε άτοπα. 

 

4. Αν και είμαστε υγιείς, η εκ των προτέρων αρνητική για εμάς κρίση ότι 

αποτελούμε δήθεν ενεστώτα κίνδυνο μετάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

αποτελεί για εμάς βαριά προσβολή επειδή εκτός των άλλων αμφισβητεί την 

υπευθυνότητα, την ευσυνειδησία και την αυταπάρνηση που επεδείξαμε και 

εξακολουθητικώς επιδεικνύουμε εκπληρώνοντας με συνέπεια τα καθήκοντά μας 

ως υπεύθυνων πολιτών. 

 

5. Ακόμη, η επιβολή επί του σώματος εκάστου από εμάς του υποχρεωτικού 

ιατρικού ελέγχου, μέσω των λεγόμενων rapid test, καταλήγει σε αθέμιτο 

διαχωρισμό των πολιτών σε εμβολιασμένους και μη καθώς και σε φορείς 

κινδύνου και σε ακίνδυνους. Η κατάσταση αυτή, κατά τα ισχύοντα, σε ένα 

κοινωνικό κράτος δικαίου (άρθρο 25 § 1 εδ. α΄ Συντάγματος), δεν γίνεται 

αποδεκτή. Είναι δε γεγονός, ότι με τις επιβαλλόμενες υποχρεωτικές εξετάσεις 

δεν αποτρέπεται κανένας κίνδυνος εφ’ όσον είναι γνωστό ότι η μετάδοση του ιού 

συντελείται και από τους ήδη εμβολιασμένους. 

 

6. Η αναφορά μας δεν αποτελεί απλή διαμαρτυρία αλλά εξωτερικεύει τον 

σεβασμό μας στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχύρωσε το Σύνταγμα καθώς 

και οι διεθνείς  συμβάσεις (Σύμβαση Οβιέδο 1997, ν. 2619/1998, ν. 3418/2005, 
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ΕΣΔΑ νδ 53/1974 και οι άλλες) που ως εκ περισσού επικαλούμαστε ώστε να γίνει 

σεβαστή η προσωπικότητα εκάστου από εμάς ως ελεύθερων ανθρώπων, με τιμή 

και αξιοπρέπεια. 

 

7. Η δικαιολογημένη εναντίωσή μας αφορά στον αδόκητο εξαναγκασμό μας 

υποβολής σε ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή μας και μάλιστα σε αντίθεση 

με τη δηλωμένη βούλησή μας. Τονίζουμε ότι σεβαστήκαμε και τηρούμε με 

συνέπεια όλα τα μέτρα που αποτελεσματικά αποτρέπουν τη μετάδοση της νόσου, 

δεν έχουμε δε αντίρρηση, όπως είναι λογικό και νόμιμο, να προβαίνουμε σε 

αυτοεξέταση έκαστος, με ελεύθερη επιλογή. Αντίθετα, εναντιωνόμαστε στα 

υποχρεωτικά rapid test στ........................... και στις συναφείς ρινοφαρυγγικές και 

στοματοφαρυγγικές εξετάσεις (test) που συνιστούν επεμβάσεις στον οργανισμό 

μας. Σημειωτέον ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες δήλωσαν ότι περισσότερο 

αξιόπιστα είναι τα τεστ σιέλου. 

 

8. Ακόμη επισημαίνουμε ότι για σημαντικό χρονικό διάστημα από την εκδήλωση 

της χαρακτηρισμένης ως πανδημίας μέχρι σήμερα, συμπεριφερθήκαμε με 

ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Γι’ αυτό, δεν επιτρέπεται ν’ αμφισβητείται η συμβολή 

μας στην αντιμετώπιση της νόσου και στην προστασία της δημόσιας υγείας με 

τις θετικές ενέργειες και την υπευθυνότητά αρετή. 

 

9. Ειδικά ως προς τη διενέργεια των συνεχών εξετάσεων, που δεν αποδεχόμαστε, 

εξηγούμε ότι, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να δοθεί σε έκαστο από εμάς 

έγγραφη διαβεβαίωση από τους υπεύθυνους ότι η τυχόν υποβολή μας σε 

εξακολουθητικά τεστ δεν θα συνεπάγεται μακροπρόθεσμα βλάβη της υγείας, εξ 

αιτίας, για παράδειγμα, έκθεσης στο οξείδιο του αιθυλενίου με καρκινογενέσεις, 

τραυματισμούς, φλεγμονές στη ρινική κοιλότητα ή στο φάρυγγα, εγκεφαλική 

αιμορραγία και τις συναφείς επικίνδυνες και, επί το πλείστον, μη αναστρέψιμες 

παρενέργειες και συνέπειες. 
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10. Εν κατακλείδι επισημαίνουμε ότι δεν εξηγήθηκε το προβλεπόμενο χρονικό 

διάστημα για το οποίο η Διοίκηση προτίθεται να εφαρμόσει το εν λόγω παράνομο 

μέτρο και αυτή η διαπίστωση αποτελεί, εξ αιτίας της αοριστίας της διάρκειας  της 

αθέμιτης επιβολής, ένα ακόμη στήριγμα της δικαιολογημένης αντίδρασης και 

εναντίωσής μας. 

 

Με το αίτημα να τύχουμε της απαιτούμενης απάντησης ώστε αναλόγως να 

διαμορφωθεί η συμπεριφορά μας, με τη δήλωση ότι θα εξακολουθήσει με την 

ίδια αποτελεσματικότητα και συνέπεια να εκτελεί έκαστος από εμάς την εργασία 

στον τομέα ευθύνης του, επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. 

 

Αθήνα, 6η Απριλίου 2021, 

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ 


