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ΠΡΟΣ 

 
                       ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ 

 
 

 

 
ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Θέμα : Π.Ν.Π Μαϊου του 2020 για υποχρεωτική χρήση μάσκας και υποβολή σε εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid ή Self Test) και εμβολίων από συγκεκριμένες φαρμακευτικές 
εταιρείες (μη δοκιμασμένων και πιστοποιημένων σκευασμάτων). 
 

        Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι 
 

Κύριοι 
Με βάση το πρόσφατο διάταγμα που έχει εκδοθεί τον Μάιο του 2020,  συνεχίζουν να επιβάλλονται 
μέτρα Κ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Α  ε ν  έ τ ι  2 0 2 1 / Ι Ο Υ Λ Ι Ο ,  π α ρ ΄ ό τ ι  έ χ ο υ ν  α ρ θ ε ί  ο ι  
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν , προνοείται ΌΤΙ  όσοι 
μετακινούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δια οιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλλονται  σε εξέταση με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid ή 
Self Test) για τον ιό SARS-Cov-2 ή να υποχρεωθούμε σε ΜΗ δοκιμασμένου εμβολίου και πρωτίστως 
ΜΗ πιστοποιημένου. 

 

Δια της παρούσης επιστολής σας ενημερώνω ότι δεν συμφωνώ με το εν λόγω Διάταγμα και 
ειδικότερα δεν συμφωνώ και δεν συναινώ και δεν συγκατατίθεμαι να υποβληθώ, σε οποιαδήποτε 
υποχρεωτική εξέταση για εντοπισμό του SARS-Cov-2, είτε με μοριακή εξέταση (RT-PCR) είτε με τη 
μέθοδο ταχείας ανίχνευσης  αντιγόνου,  (Rapid  ή  Self  Test),  καθώς  και  στον  υποχρεωτικό  δι  
εσάς  εμβολιασμό. 

 
 

Θεωρώ ότι το Διάταγμά της Κυβέρνησής σας το οποίο δεν εμπεριέχει οποιαδήποτε πρόνοια ώς 
προς το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να συγκατατεθεί έχοντας την απαραίτητη γνώση 
για τις εν λόγω εξετάσεις, παραβιάζει το άρθρο 5 της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου Αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής 
(εφεξής "η Σύμβαση"), το οποίο το χαρακτηρίζει Ιατρική Πράξη. 

 
 
Προς διευκόλυνσή σας παραθέτω τα άρθρα των νόμων, ως ακολούθως :

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ : (Parliamentary Assembly 2361-27/01/2021, 7.3  .  1 διασφαλίζει ότι 
οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, 
κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί). 

mailto:vekili.soultana@gmail.com
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Κεφάλαιο ΙΙ - Συγκατάθεση 
 

Άρθρο 5 - Γενικός κανόνας 
«Επέμβαση στο πεδίο της υγείας δύναται να διεξάγεται μόνο μετά την ελεύθερη και ενημερωμένη 
συγκατάθεση του ενδιαφερομένου προσώπου. 
Κατάλληλες πληροφορίες δίδονται από προηγουμένως στο πρόσωπο αυτό σχετικά με το σκοπό και 
τη φύση της επέμβασης καθώς επίσης και για τις συνέπιες και τους κινδύνους της. 
Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να αποσύρει ελεύθερα την 
συγκατάθεσή του». 

 
**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. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ : 3418/2005 - Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή(;) 
Κατ΄ Άρθρο 338 - Νόμος 4512/2018 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, 
Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄287) είναι άκυρη. α) Αν στη 
λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες, β) αν στη 
λήψη – εντολή εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει δημ. 
Υπάλληλοι/λειτουργοί/εκπαιδευτικοί, υπέχουν απόταξη με πειθαρχικές ευθύνες. 

 
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 περιοριστικά μέτρα 
μετακίνησης ή άλλων, επιβολής νόμων ή ασφαλείας». 

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

 
Με βάση τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι με το Διάταγμά σας παραβιάζεται το δικαίωμά μας για 
ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση σε επεμβατική ιατρική πράξη - εξέταση και επέμβαση στο 
σώμα μας, δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται στην ώς άνω αναφερόμενη Διεθνή Σύμβαση η οποία 
έχει ενσωματωθεί και στην Ελληνική νομοθεσία και κατοχυρώνεται επίσης στο Άρθρο 3 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Για τους ίδιους λόγους θεωρώ ότι παραβιάζεται και το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους, πιστεύω ότι το Διάταγμά σας παραβιάζει επίσης τα αναφαίρετα 
Συνταγματικά μας δικαιώματα για σωματική ακεραιότητα, τα οποία διασφαλίζονται από το Άρθρο 
7 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα άρθρα 2 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Όπως επίσης πολύ καθαρά αναφέρει στο άρθρο 7 του Ελληνικού Συντάγματος παρ, 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». 
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Το Διάταγμα παραβιάζει επίσης και επεμβαίνει άμεσα στα Συνταγματικά μας δικαιώματα να 
ασκούμε το επάγγελμά μας και να επιδιδόμαστε σε οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, εμπόριο ή 
επικερδή εργασία, να ταξιδεύσουμε για λόγους εργασίας, αναψυχής ή διακοπών, μετακινήσεις για 
πολλούς και διαφόρους λόγους στην καθημερινότητά μας (Άρθρο 25 του Συντάγματος και Άρθρο 
15 του  Χάρτη των Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθότι με το εν λόγω 
Διάταγμα ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΌΤΙ, έχει καταστεί υποχρεωτική δια νόμου(ΚΥΑ), η υποβολή σε εξέταση για 
τον ιό SARS-Cov-2 ώς προϋπόθεση για να μπορούμε να εργαστούμε ή να ταξιδεύσουμε για λόγους 
εργασίας ή αναψυχής ή για λόγους υγείας ή να μετακινηθούμε για λόγους οικογενειακούς. 

 
ΕΠΕΙΔΗ όλες οι παρόμοιες διατάξεις είναι κανονιστικού χαρακτήρα και προδήλως δεν 
συμφωνούν με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΕΣ από την γέννησή τους με το άρθρο 
111 του Σ. 

 
Με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και 
της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τυγχάνουν ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως. Συνεπώς, έχω 
και εγώ προσωπικά το δικαίωμα να εργάζομαι, να μετακινούμαι , να ταξιδεύω όπως και οι 
υπόλοιποι συμπολίτες μου οι οποίοι θα συγκατατεθούν όπως υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση, 
ασκώντας το ίδιο δικαίωμα στην ελεύθερη συγκατάθεση, ας σημειωθεί όμως ότι η ε ν λ ό γ ω 
σ υ γ κ ε τ ά θ ε σ ή τ ο υ ς γ ί ν ε τ α ι χ ω ρ ί ς ν α τύχουν της δέουσας και προβλεπόμενης 
ενημέρωσης για τίς συνέπειες και τους κινδύνους της εν λόγω εξέτασης πρίν να ασκήσουν το 
δικαίωμά, του να συγκαταθέσουν. 

 
Άγνοια νόμου ΔΕΝ συγχωρείται._ 

 
Θεωρώ ότι σε περίπτωση που υποστούμε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία μας ένεκα της 
νόμιμής μας απόφασης να μην υποβληθούμε στην εν λόγω εξέταση, ότι δεν θα πρέπει να τύχουμε 
οποιασδήποτε δυσμενούς διάκρισης για τον λόγο αυτό, καθ' ότι με βάσει το άρθρο 28 
απαγορεύεται κάθε είδους άμεση ή έμμεση δυσμενής διάκριση για οποιοδήποτε λόγο. 

 
Τέλος, είναι πρόδηλο ότι το Διάταγμα σας αποτελεί μορφή εξαναγκασμού, εκβιασμού και ψυχικής 
πίεσης καθ' ότι είναι φανερό ότι, εσκεμμένα ή όχι, έχετε καταχραστεί της εξουσίας του αξιώματός 
σας, επιβάλλοντας τόσο σε μένα όσο και σε πολλούς άλλους συμπολίτες μου, Έλληνες πολίτες την 
υποβολή σε επεμβατική ιατρική πράξη στο σώμα μας, ώς προϋπόθεση για να μπορούμε να 
μετακινούμαστε δια οιονδήποτε λόγο ή/και ώς προϋπόθεση για να μπορούμε να ταξιδεύουμε, 
εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη μας, για να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπείς καλοκαιρινές διακοπές. 
Συνέπεια λοιπόν του εξαναγκασμού στον οποίον μας υποβάλλετε, είναι η παραβίαση του 
δικαιώματος της ελεύθερης συναίνεσης και/ή συγκατάθεσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 της 
Σύμβασης. 

 
Είναι γεγονός πως το δικαίωμα στην απαραίτητη μετακίνηση, ΔΙΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ, το 
οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα (Άρθρο 25) ΔΕΝ μπορεί να τύχει περιορισμών για λόγους 
δημόσιας υγείας τους οποίους προφανώς, με βάση αυτό το Διάταγμα, το οποίο δεν είναι Νόμος 
του κράτους, διότι δεν έχει ψηφιστεί από τα 2/3 του Ελληνικού  Κοινοβουλίου, (αλλά και με 
προηγούμενά σας) προσπαθείτε να εφαρμόσετε. 

 
Με το τελευταίο Διάταγμά σας όμως, έμμεσα επεμβαίνετε σε δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να 
τύχει οποιωνδήποτε περιορισμών, ήτοι το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα. Άρα λοιπόν εύκολα 
μπορεί κανείς να επικαλεσθεί οτι εκβιάζετε τους πολίτες σας να προβούν σε "επέμβαση στο πεδίο 
της υγείας" τους χωρίς την ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους, ώς προϋπόθεση για να 
μετακινηθούν, εκμεταλλευόμενοι μια πρόνοια του Συντάγματος για να περιορίσετε άλλη, 
θεμελιώδη και αναφαίρετη. 
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Η εν λόγω απόφαση σας, ήτοι βάσει του εκδοθέντος Διατάγματος ημερομηνίας Μάϊος /2020, είναι 
φανερό ότι έχει ληφθεί ώς αποτέλεσμα κατάχρησης εξουσίας και κατά παράβαση των αρχών της 
χριστής διοίκησης και της καλής πίστης(281ΑΚ). Είναι δύσκολο να δεχτώ ότι μια Διοίκηση Δημόσιας 
Υπηρεσίας που λειτουργεί υπό το Κράτος Δικαίου δεν γνωρίζει τους νόμους και το Σύνταγμα και 
ότι προβαίνει στην έκδοση και εκτέλεση προδήλως παράνομων και αντισυνταγματικών παρόμοιων 
πράξεων φανερά απειλητικών και εκφοβιστικών. Αποτέλεσμα είναι ότι έχει πληγεί η 
δικαιολογημένη και απαραίτητη εμπιστοσύνη μου προς το Κράτος Δικαίου. 

**Ώς εκ των άνωθεν, πιστεύω ότι οι «πρόνοιες» του Διατάγματος στις οποίες Εσείς ως 
Διοίκηση Υπακούετε, ΕΝΩ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ και θα έπρεπε να Δηλώσετε Γραπτώς την Αντίθεσή σας 
στην Κυβέρνηση ώστε να μην τύχετε δυσμενείς διώξεις για τις πράξεις σας αυτές στις οποίες 
έχουμε αναφερθεί ανωτέρω, και οι οποίες είναι παράνομες ή συγκρούονται με την Ελληνική 
νομοθεσία αλλά και με Διεθνείς Συμβάσεις, και πάνω απ' όλα, είναι εμφανέστατα 
αντισυνταγματικές. 

Με βάση νομική συμβουλή που έχω λάβει, σας ενημερώνω ότι εσείς ώς εκτελεστικό όργανο και το 
Υπουργείο το οποίο εξέδωσε την εν λόγω Π.Ν.Π ώς διοικητική αρχή, έχετε καθήκον και υποχρέωση 
να ενεργείτε με βάση τις αρχές που διέπουν το Συνταγματικό Δίκαιο και η οποιαδήποτε παράβαση 
του εν λόγω καθήκοντός σας ενδεχομένως να αποτελεί ποινικό αδίκημα, κάτι το οποίο οφείλετε να 
γνωρίζετε. 

Περαιτέρω, η εν λόγω απόφασή σας να με καλέσετε να υπακούσω παρά τον νόμο εντολές σας, 
καθώς η έκδοση του εν λόγω Διατάγματος είναι αναιτιολόγητη και εκδόθηκε ώς αποτέλεσμα μη 
επαρκούς έρευνας όλων σχετικών με την εν λόγω απόφαση στοιχείων και γεγονότων και ώς 
αποτέλεσμα πλάνης περί τα πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοπιστία της μοριακής 
εξέτασης (RT-PCR) και της μεθόδου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid και Self Test) 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας και της ευαισθησίας των εξετάσεων, στα οποία βασίζετε τα 
διατάγματά σας, με τα οποία καθορίζετε από τον Μάιο του 2020 η καθημερινότητα των πολιτών της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 

**Επί πλέον η πρακτική που ακολουθούν τα κρατικά κέντρα δειγματοληψίας να υποχρεώνουν 
τους πολίτες να παρέχουν υποχρεωτικά δείγματα από το ρινικό βλεννογόνο, περιφρονεί και 
παραβιάζει τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της μεθόδου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η 
οποία απαιτεί τη λήψη ενός μόνο δείγματος, το οποίο μπορεί να ληφθεί ισοδύναμα με 
διαφορετικό τρόπο(τεστ σάλιου). 

Ανδρέας Μπαρδάκης: Συνήγορος των ΑΜΕΑ “Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να 
εμβολιαστεί με ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ή να κάνει τέστ. 

**Η υποχρεωτικότητα και η ένταξη με δόλο (άγνοια των ανθρώπων) σε βιοϊατρική έρευνα 
εμπίπτουν στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.  
Παράνομα υποχρεώνεται ο κόσμος σε διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών ελέγχων αφού τον 
υποχρεώνουν να μετέχει σε βιοϊατρική έρευνα, καθότι το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική 
παρακολούθηση – Κακουργηματική πράξη, λέει ο Δρ. Δημήτριος Γάκης, τέως Διοικητής ΑΧΕΠΑ 

https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html 

Επομένως και με βάση όλα τα πιο πάνω, δεν έχετε αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή σας για την 
έκδοση και εφαρμογή του εν λόγω Διατάγματος, το οποίο Διάταγμα είναι εν πάση περιπτώσει 
δυσανάλογο σε σχέση με το σκοπό για τον οποίον εκδόθηκε. 

https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html
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Με βάση τα πιο πάνω ζητώ : 
 

i. Την άρση της εφαρμογής και   τ η  μ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ων  π ρ ο ν ο ι ώ ν  κ αι  δ ι α τ ά ξ ε ω ν 
τ ου  ε ν  λ όγ ω Διατάγματος στο πρόσωπο μου και όλων των Ελλήνων πολιτών, και 

 
ii. Την τροποποίηση – εξαίρεση μας εκ του Διατάγματος ούτως ώστε να εμπεριέχεται πρόνοια 

η οποία να διασφαλίζει την επιλογή μας και το δικαίωμά μας προς ελεύθερη και 
ενημερωμένη συγκατάθεση σε οποιαδήποτε επεμβατική εξέταση, χωρίς αυτό να 
επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην οιαδήποτε μετακίνησή μας δια πολλούς και 
διαφορετικούς λόγους εντός της Ελληνικής επικράτειας, όπως και εντός της Ευρωπαικής 
Ενώσεως ως πολίτες της ή στο δικαίωμα να παρευρισκόμαστε όπου και όταν το 
επιθυμούμε. 

 

 
        ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ ΑΥΤΕΣ   ΣΥΜΠΡΑΤΕΤΕ – ΚΑΘΙΣΤΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣ   
    ΒΑΡΟΣ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ : 
 

1. Της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος 
 

2.   Της από 24/11/2011 και έκτοτε, κακουργηματικής παράλειψης 

διώξεων του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας και της 

καταπάτησης του Όρκου. 

3. Της από κοινού απόπειρας με δόλο και πρόθεση των πολιτικών και του κάθε 
υπεύθυνου, να προχωρήσουν σε αλλαγή και Αναθεώρηση του Συντάγματος 
κατεχόμενης Χώρας. 

 
4. Της εκ μέρους των πολιτικών και κάθε υπεύθυνου απόπειρας νομιμοποίησης της 

κατοχής στην Χώρα, της εκχώρησης Εθνικής Κυριαρχίας, της τέλεσης ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
του Ελληνικού Λαού και του  διαμελισμού της χώρας. 

 
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν στα ερωτήματα - αιτήματα που 
τίθενται στην παρούσα, καθώς και στο ενσωματωμένο αίτημα με τίτλο «Ενώπιον του 
Διενεργούντος τον έλεγχο, οργάνου της τάξεως», διότι ήδη οι διατάξεις του εν λόγω 
Διατάγματος που εξεδόθη μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στις απαραίτητες μετακινήσεις 
μου και απαιτείται όπως υποβληθώ σε εξέταση την οποίαν αρνούμαι/στε μέχρι την 
δημοσίευση της απόφασή σας, και την αποστολή στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο  (ως  
άνω  αναγράφεται)  η  οποία  πρέπει  να  είναι  γραπτή  και αιτιολογημένη βάσει νόμων που 
συμφωνούν με το Ελληνικό Σύνταγμα, 

Η παρούσα επιστολή δημοσιεύεται στο Πανελλήνιο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο. 

Τέλος, σας ενημερώνω ότι επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα και συνταγματικά μου δικαιώματα τα 
οποία σε περίπτωση άρνησης ικανοποίησης του αιτήματός μου για τροποποίηση – 
εξαίρεσή μου εκ του Διατάγματος, θα υπερασπιστώ με κάθε νόμιμο μέσο. 
Οι διενεργούντες τον έλεγχο, οι οποίοι κατά τα λοιπά εκτελούν εντολές και εφαρμόζουν Κ.Υ.Α., 
είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τα έγγραφα αυτά, και να τα διαβιβάσουν αρμοδίως στους 
Υπευθύνους.
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 Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής: 
 
1) Απέφυγε να αναφερθεί στον νόμο 4682/2020 που θεσπίζει υποχρεωτικά εμβολιασμούς, νοσηλεία, 
φαρμακευτική αγωγή, ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση και περιορισμό προσώπων μέσα σε δομές, ενώ 
αναφέρθηκε μόνο στον ν. 4675/2020, προφανώς επειδή η ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη του ν. 
4682/2020 θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις αφού ο περισσότερος κόσμος αγνοεί ότι υπάρχει νόμος που 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, μόνο με έκδοση υπουργικής απόφασης, να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις με 
τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα. 
Ενδεχομένως, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής υιοθέτησε την πρακτική των πολιτικών και των μεγάλων 
media που δεν κάνουν ποτέ αναφορά στον ν. 4682/2020, κάνουν όμως στον νόμο 4675/2020 "στρέφοντας 
τους προβολείς" εκεί που τους εξυπηρετεί... 
 
2) Στην ουσία, προτείνει τη ΦΙΜΩΣΗ των "fake news", δηλαδή όσων έχουν διαφορετική άποψη. 
Αναρωτιόμαστε κατά πόσο αυτό εμπίπτει στο ρόλο μιας επιτροπής Βιοηθικής. 
 
3) Προτείνει τη χρήση ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΣΚΑΣ χωρίς να στηρίζεται σε κάποια μελέτη. 
 
4) Μιλάει για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στα επιδημιολογικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε 
όλους. Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που με αδιαφάνεια δεν δημοσιεύονται ποτέ. 
 
5) Το βασικότερο: 
Απέφυγε να λάβει υπόψη της ότι τα εμβόλια για Covid-19 τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, 
ότι δηλαδή είναι πειραματικά φάρμακα, επειδή τότε θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και την περίπτωση της 
υποχρεωτικότητας σε βιοϊατρική έρευνα (πειραματισμός). Η διεξαγωγή πειραματισμού σε ανθρώπους 
χωρίς τη συναίνεσή τους εμπίπτει στην έννοια του βασανιστηρίου, σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμβάσεις[2] καθώς τους μετατρέπει σε "πειραματανθρώπους χωρίς τη θέλησή τους.  

Συμπέρασμα: Η σύσταση έχει στηριχθεί προφανώς σε ελλιπή βάση. 
 
 
Ανδρέας Μπαρδάκης, 
 
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, 
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ", 
μέλος της Διεπιστημονικής Ένωσης Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής. 

      
 https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html 
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        Η διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας όταν γίνεται σε άνθρωπο χωρίς τη   

       συναίνεσή του εμπίπτει  στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις   

       διεθνείς συμβάσεις [2] καθώς τον μετατρέπει σε   

      "πειραματάνθρωπο" (που είναι πιο ορθός χαρακτηρισμός      

       αντί για τη λέξη  "πειραματόζωο") χωρίς τη θέλησή του._ 
  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. 
 
***Τροποποίηση του Π.Δ 445/1983(ΦΕΚ166/Α'/17.11.1983) σε εναρμόμηση με την οδηγία 2003/53 του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για 26η φορά της οδηγίας 70/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της Ε.Ε, Απαγορεύει την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων self test & rapit test, που περιέχουν (Εννευλοφαινόλη, Αιθοξυλιωμένη 
Εννευλοφαινόλη και Κονία), EEL-178/17.07.2003._ 

 
Προσκομίζουμε ενσωματομένο το αίτημα : «Ενώπιον του Διενεργούντος τον έλεγχο, οργάνου της τάξεως». 

 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 

..................................... 
Όνομα : 

ΕΝ ΤΗ / /2021 
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