
ΑΙΤΗΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Του/ης……………………………………………………………………………………………………………………… 

κατοίκου ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΣ

Τον/ην  .............................................................................................................................

ως εργοδότη της επιχείρησης/καταστήματος  με την επωνυμία ..................................

....................................................................., που βρίσκεται στον/ην..............................

επί της οδού .................................................................., όπου εργάζομαι.

 Θα  ήθελα  εκ  προοιμίου  να  σας  υπενθυμίσω  ή  γνωστοποιήσω-ενημερώσω,  σε
περίπτωση που δεν είστε γνώστης/στρια, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων που
ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα Δικαίου ,
που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρει ισχύ και σαφώς
υπερτερούν,  προίστανται  και  υπερισχύουν  κάθε  κανονιστικής  διάταξης  ή
μεταγενέστερου  εξαιρετικώς  θεσπισθέντα  νόμου  ,  που  ουδόλως  τροποποιούν  η
καταργούν αυτά ρητώς:

• Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων  της  Ε.Ε.  (Χ.Θ.Δ.  ΕΕ)  και  άρθρο  1  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης
Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί  σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και
προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

•  Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα
έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

•  Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ
(προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

•  Άρθρ. 22 παρ. 1 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 15 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα στην εργασία),

•  Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.), 

•  Άρθρ.  12 του ν.  3418/2005 ΚΙΔ (  συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή)  σε
συνδ.  με  άρθρ.  338  του  ν.  4512/2018  (ακύρωση  οποιασδήποτε  απόφασης
αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998  ‘’κύρωση της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της
βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα
υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την
ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

•  Άρθρ.  6  της  Οικουμενικής  διακήρυξης  της  UNESCO  για  τη  βιοηθική  και  τα



δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

•  Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

•  Ευρωπαϊκός   Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία   των  Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR), 

• Άρθρο 7  παρ. 2 του Σ  περί απαγόρευσης άσκησης ψυχολογικής βίας και κάθε
άλλης προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

• και χρήση, ιδιίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων,

• Άρθρο 4 παρ. 1, 2 του Σ, Αρχή της Ισονομίας και Ισοπολιτείας,

• Άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 (Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης
εργασίας) η οποία θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης,

• Άρθρο  648  και  653  ΑΚ  σχετικά  με  τις  υποχρεώσεις  αμφοτέρων  των  μερών
(εργοδότη- εργαζόμενου) περί υποχρέωσης παροχής εργασίας του δευτέρου και
καταβολής συμφωνημένου μισθού του πρώτου προς τον δεύτερο,

• Άρθρο 657 ΑΚ, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα
από δεκαήμερη  τουλάχιστον  παροχή  εργασίας  εμποδίζεται  να  εργαστεί  από
σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του,

• Άρθρο  31  του  Χάρτη  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  της  ΕΕ  περί
δικαίων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας, οι οποίες σέβονται την υγεία, την
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του εργαζόμενου,

• Άρθρο 17 της ΕΣΔΑ  περί απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος  και 

• Άρθρο 281 ΑΚ (κατάχρηση δικαιώματος) όπου αναγράφεται ρητώς ότι η άσκηση
του  δικαιώματος  απαγορεύεται  αν  υπερβαίνει  προφανώς  τα  όρια  που
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος. 

        Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των
ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει και
ποινικές  κυρώσεις  σε  περίπτωση  που  ήθελε  υπαχθούν  σε  συγκεκριμένα  ποινικά
αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των υπ΄αυτών αυτουργών,
ως εκτελεστών, προσώπων, ενώ δεν αποκλείεται και η αστική ευθύνη με υποχρέωση
αποζημίωσης.

  Δεδομένου όλων των ανωτέρω, απευθύνομαι σε εσάς, ως εργοδότη και ζητώ,  να
μου θέσετε εγγράφως, επακριβώς τι ζητάτε από εμένα προσωπικά ως εργαζόμενου
στην επιχείρησή σας με την επωνυμία ..............................................

………………………………………………………,  για  ποιους  επακριβώς  αιτιολογημένους
λόγους, τη νομική βάση αυτών που ζητάτε με πλήρη νομική τεκμηρίωση, τη χρονική
επανάληψη  και  το  χρονικό  διάστημα  που  θα  διαρκέσει,  την  απόλυτη  ιατρική



καταλληλότητα και την ενδεδειγμένη καταλληλότητα ως του μόνου διαπιστωμένα
ακριβούς και ορθού έγκυρου μέσου επιστημονικώς, αν διασφαλίζεται το απόρρητο
των  όποιων  αποτελεσμάτων  μου  ως  ευαίσθητο  προσωπικό  δεδομένο,  εάν  θα
χρησιμοποιηθεί το εξαχθέν δείγμα μου του   γενετικού κώδικα , πού, πώς και για
ποιους σκοπούς, τις συνέπειες σε θετική ή αρνητική ανταπόκρισή μου και να μού
υπογράψετε υπευθύνως ότι βάσει όλων αυτών και των ανωτέρω που σας εξέθεσα,
αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη των πράξεών σας έναντί μου.

  Κατόπιν  τούτων  και  αφού  τηρηθεί  η  ως  άνω  προβλεπόμενη  διαδικασία,  σας
δηλώνω ότι θα λάβετε την απάντησή μου, αφού βεβαίως προηγηθεί η παράδοση
από εσάς στα χέρια μου του επαρκώς αιτιολογημένου εγγράφου σας. 

  Εντωμεταξύ και μέχρι να λάβω την  αίτηση,   πλήρη ενημέρωση και υπεύθυνη
δήλωση από μέρους σας, η προσέλευσή μου στην επιχείρησή σας/κατάστημά σας,
καθίσταται ελεύθερη, απρόσκοπτη και δικαιωματική, σύμφωνα και με τις σχετικές
διατάξεις του Συντάγματος, των εθνικών νόμων  και των διεθνών συνθηκών που
ισχύουν και σας εξέθεσα ανωτέρω.

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ


