
 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

του .......................................................................................................................... 

 

ΘΕΜΑ: “μη εφαρμογή του αντεργατικού και αντισυνταγματικού ν. 4820/23.07. 

2021 (ΦΕΚ Α΄ 130), εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη - προστασία 

του δικαιώματος στην εργασία – ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων” 

  

Κατόπιν της γνωστοποίησης ότι επιβάλλετε εις βάρος μου το φερόμενο ως δήθεν 

“ειδικό διοικητικό μέτρο” της αναστολής άσκησης των υπαλληλικών 

καθηκόντων μου, διατυπώνω με την προκείμενη αναφορά τη νόμιμη 

διαμαρτυρία μου, επειδή, χωρίς να συντρέχει καμιά νόμιμη προϋπόθεση μου 

στερείτε το θεμελιώδες δικαίωμά μου στην εργασία, που κατοχυρώνεται από το 

άρθρο 22§1 Σ, τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την εργατική νομοθεσία, και, 

επί πλέον, προσβάλλετε βάναυσα την ως εργαζομένου υπαλλήλου αγαθή και 

έντιμη προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή μου. 

 

1. Η εκδοχή του απαράδεκτου εγγράφου σας ότι έχετε δήθεν την υποχρέωση να 

μην κάνετε δεκτή την παροχή των υπηρεσιών και της εργασίας μου όπως και ότι 

έχετε (ενώ δεν έχετε) το δικαίωμα να ελέγχετε το αναφερόμενο ως 

“πιστοποιητικό εμβολιασμού” αντίκεινται σε κάθε έννοια θεσμικής και 

συναλλακτικής χρηστότητας και εντιμότητας. Συνεπώς, η άρνησή σας ν’ 

αποδέχεστε την προσηκόντως, εν τοις πράγμασι και κατά τον νόμο, 

προσφερθείσα και εξακολουθητικώς πράγματι προσφερόμενη εργασία μου, με 

την ιδιότητα του συνεπούς εργαζομένου υπαλλήλου, αντίκειται στη σχέση 

εργασίας – στην προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών μου και στις αρχές 
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καλοπιστίας, χρηστότητας και εντιμότητας  που διέπουν την υπαλληλική και την 

εν γένει εργασιακή σχέση με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός που επιθυμείτε να 

πιστοποιείται με την επίδειξη “πιστοποιητικού εμβολιασμού” (α΄) δεν συνδέεται 

με τα καθήκοντά μου ως υπαλλήλου, (β΄) αποτελεί, κατά τον νόμο, ευαίσθητο 

προσωπικό δεδομένο που επιθυμώ να διατηρώ απόρρητο ως στοιχείο της εν 

στενή εννοία προσωπικότητάς μου και (γ΄) δεν με αφορά επειδή ήμουν και 

εξακολουθώ να είμαι απολύτως υγιής και εργασιακά σε συνεχή ετοιμότητα. 

 

2. Ακόμη, βεβαιώνεται  ότι η προσφερόμενη εργασία μου, οι με συνέπεια 

παρεχόμενες υπηρεσίες μου, δεν υστερεί έναντι της εργασίας αυτών των 

υπαλλήλων και των στελεχών που εξαναγκάστηκαν ή επέλεξαν να εμβολιαστούν 

με τα πειραματικά εμβόλια που δεν διαθέτουν καθολική αποτελεσματικότητα ως 

προς την καταπολέμηση του κορωνοϊού Covid-19 και δεν επιδρούν θετικά στον 

οργανισμό εκείνου που λαμβάνει το σκεύασμα. 

 

3. Επειδή, ως γνωστό, ο επιδιωκόμενος με την άσκηση ψυχολογικής βίας 

εναντίον μου, δια του εγγράφου σας, εμβολιασμός μου (ένας, δύο, τρεις ή 

περισσότεροι) αποτελεί πράξη αμφίβολης αποτελεσματικότητας καθίσταται δε, 

όπως βεβαιώθηκε αρμοδίως με τις συγκεκριμένες επιστημονικές αναλύσεις και 

τα στατιστικά δεδομένα, επικίνδυνος για τους εργαζομένους και για εμένα, 

υποβάλλω το αίτημα να μην εφαρμοστούν οι ακραία βλαπτικές για την εργασία 

και την προσωπικότητά μου διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του 

αντισυνταγματικού και μη εφαρμοζόμενου ν. 4820/2021. Στην αντίθετη 

περίπτωση επιφυλάσσομαι να στραφώ σε αστικό και ποινικό επίπεδο εναντίον 

σας καθώς και εναντίον παντός άλλου υπευθύνου και ενεχόμενου για την 

ανόρθωση των σημαντικών ηθικών και υλικών ζημιών μου, επιφυλασσόμενος 

ρητά παντός δικαιώματός μου. 

 

Αθήνα, 17η Αυγούστου 2021, 
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ο αναφέρων εργαζόμενος 


