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ΑΝΣΙΔΡΑΣΕ   ΣΗΝ    ΠΑΡΑΝΟΙΑ  
 
Γειαδή  αλ  ζαο  έιεγε  ν ππνπξγόο  λα θάλεηε  θάζε κέξα ηεζη  ελώ  είζηε πγηείο  ζα ην θάλαηε  ? 
Γειαδή  αλ  ζαο  έιεγε  ν ππνπξγόο  λα θάλεηε  θάζε κέξα αθηηλνγξαθία   ελώ  είζηε πγηείο  ζα ηελ θάλαηε  ? 
Γειαδή  αλ  ζαο  έιεγε  ν ππνπξγόο  λα θάλεηε  θάζε κέξα εμέηαζε  αίκαηνο   ελώ  είζηε πγηείο  ζα ηελ θάλαηε  ? 
Η  δηθαηνινγηα είλαη όηη ζειεη λα εληνπίζεη όζνπο  είλαη ζεηηθνη  ζηνλ ην ... αιιά ηα ηεζη  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  
γηα αληρλεπζε  ηνπ θνξωλνηνπ  δελ είλαη αμηόπηζηα   α) δηόηη δελ  μερσξίδνπλ  ηνλ θνξσλνηό  απν νπνηαδεπνηε 
άιιε κνιπλζε ( βαθηεξηα – απιε  γξίπε  )   β)  Η  ηερληθή πνπ  ρξεζηκνπνηνύλ είλαη λα θαλνπλ  πνιιαπιαζηαζκό  
ηνπ  δεηγκαηνο  40 θνξεο  κε απνηέιεζκα  λα εληνπηδνπλ  θαη αζήκαληα  θαηάινηπα από θάπνηα κόιπλζε – λεθξά 
θύηαξα  όρη  δωληαλά   ελώ  ην ζωζηό  είλαη ν πνιαπιιαζηαζκόο ηνπ  δείγκαηνο  λα είλαη κερξη 28  θνξέο .  

Γειαδή  βγάδνπλ  ςεύηηθα  απνηειέζκαηα   γηα λα καο  βαζαληδνπλ 
Υπνρξεσηηθή  ηαηξηθή  εμέηαζε  απαγνξεύεηαη  -  δηαβάζεηε ηνπο  λόκνπο – 
Μόλνλ  δηθαζηήξην  κπνξεί  λα  ζνπ  επηβάιιεη   ππνρξεσηηθή  ηαηξηθή  εμέηαζε 
  Η θπβέξλεζε  καο ππνρξεώλεη  λα  θάλνπκε  ηαηξηθέο  εμεηάζεηο  ( ηεζη – εκβόιηα )     ελώ  
είκαζηε πγηείο .γηαηί   ππαθνύηε  ζηνλ  εθβηαζκό  ???                          
Η απαίηεζή  λα ππνβιεζώ ππνρξεσηηθά   ζε ηαηξηθή  εμέηαζε ( ηεζη   - εκβόιην  )  είλαη  
παξάλνκε  θαη  αληηζπληαγκαηηθή.      Διόηι: 
1)  Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  13  ηνπ  λόκνπ   3418/2005   πεξί ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ. 
2) Παξαβηάδεηε  ηνλ  λόκν  Ν. 2619/1998 (ΦΔΚ Α’ 132) κε ηνλ όπνην  έρεη  επηθπξωζεί  ε  ύκβαζε ηνπ ΟΒΙΔΓΟ, 
( Διεθνήρ )   θαη έρεη αλώηεξε ηππηθή ηζρύ όπωο νξίδεη ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,   δει. ε ύκβαζε 
ηνπ  πκβνπιίνπ  ηεο  Δπξώπεο  γηα ηελ  πξνζηαζία  ηωλ  αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ  θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 
αηόκνπ ζε  ζρέζε κε  ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο: θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 5 απηήο 
πξνβιέπεηαη όηη :  
«Επέμβαζη ζε  θέμαηα  ςγείαρ  μποπεί να ςπάπξει μόνον αθού ηο  ενδιαθεπόμενο ππόζυπο  δώζει ηην 
ειεύζεξε  ζπλαίλεζή  ηος, καηόπιν  πποηγούμενηρ  ζσεηικήρ  ενημέπυζήρ   ηος».   
3) Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  338 ηνπ λόκνπ 4512/2018  πνπ αλαθέξεη  όηη : 
«οιαδήποηε  απόθαζη  ανηίθεηη  με ηιρ  διαηάξειρ  ηος  Νόκνπ  3418/2005   ΦΕΚ Α 287   (Πεπί ηήπηζηρ ηος 
Κώδικα  Ιαηπικήρ Δεονηολογίαρ )   είναι  άκςπη..  Αν  ζηην λήτη ηυν αποθάζευν  αςηών   έσοςν ζςμμεηάζσει 
ιαηποί  ςπέσοςν  πειθαπσικέρ  εςθύνερ.» 
4) Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  28  ηνπ  ζπληάγκαηνο  όπνπ  αλαθέξεη όηη   ε  επηθπξωκέλε  δηεζλήο  ζπλζήθε   ελ 
πξνθεηκέλω   κε  ηνλ  λόκν  2619/1998   έρεη  αλώηεξε  ηππηθή  ηζρύ  από ηηο  ςποςπγικέρ  αποθάζειρ 

     (  δηλαδή οι εν λόγυ ςποςπγικέρ  αποθάζειρ  . είναι  άθπξεο ) 

5) Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  12  παξαγξ  2γ  ηνπ λόκνπ  3418/2005  δηόηη δεηείηε  λα  θάλω ηελ ρξήζε  ηαηξηθήο  
πξάμεο  ( self test - εκβνιίνπ ) κε  ρξήζε   απεηιήο   ηεο πεξηθνπήο  ηνπ  κηζζνύ  κνπ. ε  ζηέξεζε  ηεο  εξγαζίαο  
κνπ   ε απαγόξεπζε  κεηαθίλεζεο  κνπ. 
6) Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  13  παξαγξ 4 ηνπ λόκνπ  3418/2005   δηόηη  δεηείηαη  ε άξζε  ηνπ ηαηξηθνύ κνπ 
απνξξήηνπ κε  ρξήζε  απεηιήο  ηεο πεξηθνπήο ηνπ κηζζνύ  κνπ  . πζηέξεζε  ηεο  εξγαζίαο  κνπ ε απαγόξεπζε  
κεηαθίλεζεο  κνπ. 
 9) Παξαβηάδεηε ην άξζξν  5 ηνπ πληάγκαηνο παξάγξ.  1 θαη  5 πεξί πξνζηαζία  ηεο πγείαο  καο  από  
βηνκεηξηθέο  παξεκβάζεηο δηόηη δελ κε  έρεηε  ελεκεξώζεη  γηα ηηο  παξελέξγεηεο  πνπ  πηζαλόλ  έρεη ηά   
self-test - εκβόιην ζηελ πγεία κνπ.  

7) Παραβιάζετε το  άρθρο  6 ηεο  Οηθνπκεληθήο  δηαθήξπμε   ηεο  UNESCO  ηνπ 2005 ( όπυρ πποβλέπει  ηην 

ιζσύν  ηηρ  ηο  άξζξν 28  ηος  Σςνηάγμαηορ )   πνπ αλαθέξεη  όηι  :  

 «Κάθε πποληπηική,  διαγνυζηική και θεπαπεςηική ιαηπική παπέμβαζη  ππέπει να διεξάγεηαι μόνο ύζηεπα από 

πποηγούμενη, ελεύθεπη και ηεκμηπιυμένη   ζπλαίλεζε ηος ενδιαθεπομένος πποζώπος, βαζιζμένη ζε επαπκή 

ενημέπυζη.   Ανάλογα με ηην πεπίζηαζη, ε ζπλαίλεζε ππέπει να είναι πηηά διαηςπυμένη και να μποπεί να ανακληθεί από 

ηο ενδιαθεπόμενο ππόζυπο οποιαδήποηε ζηιγμή και για οποιονδήποηε λόγο, συπίρ αςηό να ζςνεπάγεηαι κάποια μειονεξία 

ή πποκαηάλητη ζε βάπορ ηος». 
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8) Παξαβηάδεηε  ην  άξζξν  22  παξαγξ  1  ηνπ  πληάγκαηνο   δηόηη  ε    απεηιή πεξηθνπήο  ε  ζηέξεζεο    ηνπ 
κηζζνύ  κνπ  κε  βάζε ην  άξζξν 43  ηνπ λόκνπ 3528/2007  είλαη παξάλνκε  δηόηη  εγώ δελ  αξλνύκαη  θακία 
παξνρή εξγαζίαο  πνπ  έρεη   ζρέζε κε ηελ ππαιιειηθή  κνπ  ηδηόηεηα.   

Γ )  Θα  πξέπεη  λα  γλωξίδεηε  όηη 
1 )Σν  άξζξν  25 ηνπ πληάγκαηνο   παξάγξαθνη  1  θαη  3  πνπ αλαθέξεη  όηη θάζε  είδνπο  πεξηνξηζκνί  πνπ 
κπνξνύλ  θαηά  ην  ύληαγκα  λα επηβιεζνύλ    ζηα  δηθαηώκαηα  ηνπ  αλζξώπνπ   ζε  έθηαηεο  πεξηπηώζεηο   
απηά πξέπεη  λα  πξνβιέπνληαη  από  ην ζύληαγκα  είηε από λόκν πνπ ζπλάδεη κε ν ύληαγκα θαη ηηο δηεζλείο 
πκβάζεηο πνπ θπξώζεθαλ κε λόκν θαη άξζξν 28 παξ 1 ηνπ πληάγκαηνο  εθόζνλ  ππάξρεη  επηθύιαμε  ππέξ  
απηνύ   θαη λα ζέβνληαη  ηελ αξρή ηεο  αλαινγηθόηεηαο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πληάγκαηνο.. 
Η δική  ζαρ  ενηολή  για  ηην διενέπγεια  ςποσπευηικήρ  ιαηπικήρ  εξέηαζηρ  με   ρξήζε  απεηιήο  απαγόπεςζηρ 
ειζόδος ζηο σώπο  επγαζίαρ  μος  και  πεπικοπή ηος  μιζθού  μος ε ζηέξεζε ηεο  κεηαθίλεζεο  κνπ  είλαη  
πξνδήιωο  αληηζπληαγκαηηθή.   
Δειαδή  δελ δύλαηαη  κηα  Υπνπξγηθή  απόθαζε .  αθόκε  θαη  ζε  έθηαηεο   θαηαζηάζεηο ( όπυρ ηην  
ζημεπινή  ) όπυρ πποβλέπει ηο  άπθπο  44  παπ  1  ηος  ζςνηάγμαηορ  λα  παξαβηάδεη  ηα  άξζξα  ηνπ  
ζπληάγκαηνο.  Υπνρξεωηηθή  ηαηξηθή  εμέηαζε  γίλεηαη  κόλνλ  κε εληνιή  εηζαγγειέωο  ε κεηά από 
απόθαζε  δηθαζηεξίνπ . 
Σα   αλαγθαία  έθηαηα  κέηξα  πνπ  ιακβάλνληαη  γηα ιόγνπο  δεκόζηαο πγείαο πξέπεη  λα  κελ παξαβηάδνπλ  ην  
ζύληαγκα  όπωο  αλαθέξνπλ  ηα   άξζξα   25 παξ. 1  θαη   50  ηνπ πληάγκαηνο. 
2 )  Καηά  ην  άξζξν   25  ηνπ λόκνπ  3528 / 2007  ν  θάζε  ππάιιεινο  είλαη ππεύζπλνο   γηα ηελ  λνκηκόηεηα  ηωλ  
ππεξεζηαθώλ  ηνπ ελεξγεηώλ. 
3 )  Καηά  ην  άξζξν  20  ηνπ  πληάγκαηνο   θαζέλαο  έρεη ην δηθαίωκα  ζηελ παξνρή  έλλνκεο  πξνζηαζίαο  από 
ηα  δηθαζηήξηα γηα θάζε  δηνηθεηηθή  ελέξγεηα   ε  κέηξν πνπ  ιακβάλεηαη   εηο  βάξνο  ηωλ  δηθαηωκάηωλ  ηνπ  
αθόκε  θαη  ζε  έθηαηεο  θαηαζηάζεηο. 
.ΒΑΔΙ  ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ 
Οη  Τπνπξγηθέο  Απνθάζεηο  πεπί  ππνρξεωηηθήο  ηαηξηθήο  εμέηαζεο  ζην  self test  - εκβόιην πνπ πεξηέρεη  
ηαηξηθό  πιηθό  γηα ην νπνίν   δελ κε  έρεηε  ελεκεξώζεη ππεύζπλα  γηα ηηο πηζαλέο   παξελέξγεηεο  ή γηα   ηελ  
βιαπηηθόηεηα  ηνπ ζην  πεξηβάιινλ. 
 Δπεηδή νη . Τπνπξγηθέο  Απνθάζεηο   είλαη πιήξωο θαη μεθάζαξα αληηζπληαγκαηηθέο ηόζν όζνλ αθνξά ηελ 
αλαγθαζηηθή ηέιεζε νπνηαζδήπνηε  ηαηξηθήο πξάμεο  θαη ηελ επίδεημε  βεβαίωζεο ή δήιωζεο ηέιεζεο απηήο θαη 
απνηειέζκαηνο θαη ζε ελάληηα πεξίπηωζε ε  πεξηθνπή  ηνπ κηζζνύ   ε   ε απώιεηα   εξγαζίαο  κνπ ε  ε ζηέπηζη 
ηηρ  μεηακίνηζηρ  μος είναι  επίζεο  αληηζπληαγκαηηθή. 
 

Ο  ηειεπηαηνο    ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2021/953  ΣΟΤ  ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ  

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ   ηης 14ης Ιοσνίοσ 2021.  στο αρθρο 36 αναθερει 

 1) Ο εμβολιαζμός για ηον Covid-19 ΓΔΝ είναι σποτρεωηικός. 

2) Απαγορεύονηαι οι διακρίζεις άμεζες ή έμμεζες καηά ηων μη εμβολιαζμένων.  

3) Η καηοτή πιζηοποιηηικού εμβολιαζμού δεν αποηελεί προϋπόθεζη για ηην άζκηζη 

ηοσ δικαιώμαηος ελεύθερης κσκλοθορίας.    http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj  
Οι κανονιζμοι ηοσ Δσρωπαικοσ Κοινοβοσλιοσ ειναι δεζμεσηικοι για ολες ηις τωρες ηης Δ.Δ 

 

ΜΗΝ  ΚΑΝΔΣΔ  ΚΑΝΔΝΑ  ΣΔΣ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΚΑΝΔΣΔ   ΜΤΝΗΔΙ   Δ  ΟΠΟΙΟΝ  Α   ΣΟ  ΔΠΙΒΑΛΔΙ  

Αλ  δελ  αληηδξαζεηε  ηωξα   ζα  ζαο  επηβαιιεη   θαη  ην  ζαλαηεθνξν  εκβόιην.... 
ΔΛΑΣΔ  ΣΙ  ΠΑΡΑΚΑΣΩ    ΙΣΙΟΔΛΙΓΔ  ΓΙΑ  ΠΔΡΙΟΣΔΡΗ    ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΔΙΚΤΥΟ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  https://www.diktyoellinismou.gr/epikoinonia/ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ   https://www.epithesiellinwn-a120s.com/ 
ΔΛΔΥΘΔΡΗ ΔΛΛΑΓΑ 2021         https://2021ellada.blogspot.com 
 

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj
https://www.diktyoellinismou.gr/epikoinonia/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epithesiellinwn-a120s.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1bbpfANFQi4W4ydIrMz0B10V-PrwvrbBNtQO9D1S7_VmkG8czzFkXUi3Q&h=AT2si1yPD-TG60Y4Yck23-U9e-7aYwRdUEF3ztUWAxJLjljIr94pY-kEDwOR7UBSu40GUzwWUYAzHPaQOlhLW3YDIsJZOlsxzRiNiHBb12sj8tAN3SPrVpfz3vGjg_-xlnM
https://2021ellada.blogspot.com/

