
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

[Όνομα αιτητή]

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ηλ. Διεύθυνση:

[Πόλη], [ημερομηνία]

Προς: Διευθυντή Σχολείου .......................................................................................

κ...............................................................................................................................

Με Κοινοποίηση στους:

Υπουργό Υγείας
Κον Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17

1448 Λευκωσία

Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομου Προδρόμου

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη,

1434 Λευκωσία

Δια χειρός/ Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ και/ή εκ του Νόμου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σε σχέση με ανήλικο τέκνο

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) και/ή οποιαδήποτε
άλλα τεστ για εντοπισμό του ιού SARS-CoV-2 και λόγοι άρνησης συγκατάθεσης γονέα /
κηδεμόνα

Με την παρούσα, εγώ ο..............................................................................................................και/ή

η.....................................................................................................................................................

ως γονείς /κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας

...............................................................................................του Τμήματος ...................

επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε επίσημα ότι δεν συγκατατιθέμεθα όπως το παιδί μας

υποβάλλεται σε συχνή και/ή κάθε τριήμερο και/ή εβδομαδιαίως εξέταση ταχείας ανίχνευσης
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αντιγόνου (rapid antigen test) για τον εντοπισμό του ιού SARS-CoV-2 καθώς επίσης αντιτιθέμεθα
σε οποιαδήποτε προτροπή του παιδιού μας από το προσωπικό του σχολείου σας ή άλλου

δημόσιου λειτουργού για να υποβληθεί σε τέτοια εξέταση, ως προϋπόθεση για την φυσική του

παρουσία στο σχολείο. Ασφαλώς δεν συγκατιτιθέμεθα επίσης το παιδί μας να έχει οποιαδήποτε

«ενημέρωση» ή «καθοδήγηση» ή να υποστεί οποιονδήποτε επηρεασμό ή/και παρότρυνση για να

εμβολιαστεί με οποιοδήποτε από τα εμβόλια τα οποία διατίθενται από το κράτος ή από

οποιονδήποτε φορέα και τα οποία οι εταιρείες που τα παράγουν διατείνονται ότι δρουν κατά του

νέου κορονοϊού . Το ανήλικο τέκνο μας ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ

Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο μας μας αναφέρει οτιδήποτε για το οποίο εμείς ως γονείς δεν

έχουμε δώσει την έγκριση ή συναίνεσή μας, ως πιο πάνω, τότε επιφυλάσσουμε όλα τα

δικαιώματά μας για προστασία των έννομων συμφερόντων και της υγείας του παιδιού μας, όπως

εμείς ως γονείς και/ή κηδεμόνες κρίνουμε πρέπον και ορθό, και προειδοποιούμε, διά της

παρούσης, ότι θα κινηθούμε τόσο ποινικά όσο και αστικά κατά παντός υπευθύνου,

περιλαμβανομένης της διέυθυνσης του σχολείου.

Λεχθέντων των ως άνω, και αφότου λάβαμε σχετική νομική συμβουλή από τους δικηγόρους

μας/δικηγορικο γραφείο κους Σάββας. Χρ.Σαββίδης και Συνεργάτες - σας εφιστούμε την προσοχή

στα κάτωθι,

1. Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση

Το άρθρο 20 του Συντάγματος διασφαλίζει το δικαίωμα έκαστου πολίτη στην εκπαίδευση και

αποτελεί εχέγγυο μιας δημοκρατικής κοινωνίας αλλά και πυλώνα των βασικών ελευθεριών του

ατόμου.

Το δικαίωμα αυτό δύναται να τύχει περιορισμού για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,

νοουμένου ότι οι περιορισμοί αυτοί εγκριθούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων, βάσει του

Περί Καταθέσεως στην Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με
Εξουσιοδότηση Νόμου του 1989 (Ν.99/1989), κάτι το οποίο ουδέποτε την τελευταία διετία με

την απανωτή έκδοση «διαταγμάτων» έγινε.

Συνεπώς, οποιαδήποτε πρόνοια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ή των Ανακοινώσεων του

Υπουργείου Παιδείας η οποία απαιτεί τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στους

μαθητές ως προϋπόθεση για να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα της εκπαίδευσης, είναι

άκυρη, και δεν φέρει οποιαδήποτε έννομα αποτελέσματα.

Επιπλέον, το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(απαγόρευση διακρίσεων) σε συνδυασμό με το Άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ίδιας
Σύμβασης (δικαίωμα στην εκπαίδευση), απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ ατόμων στην

απόλαυση των δικαιωμάτων τους και, ειδικότερα για την παρούσα περίπτωση, του δικαιώματος

στην εκπαίδευση. Η οποιαδήποτε διάκριση απαγορεύεται επίσης με βάση το Άρθρο 28 του

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα αυτό του παιδιού μας

καταπατάται πρόδηλα καθώς με την εφαρμογή του διατάγματος και/ή των αποφάσεων των

Υπουργών, δημιουργείται διάκριση στο επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών που επιλέγουν,
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ασκώντας αναφαίρετο συνταγματικό τους δικαίωμα, να μην προβούν στην εξέταση ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου, ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση ή άλλη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η αρχή της απαγόρευσης των

διακρίσεων έχει «θεμελιώδη» φύση και διατρέχει την Σύμβαση, τους κανόνες του κράτους δικαίου,

ενώ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση της διατήρησης κοινωνικής ειρήνης.

2. Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος (Ν. 216/1990)

Άρθρο 5-

5.-(1)(α) Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο (“γονική μέριμνα”) είναι καθήκον και δικαίωμα των

γονέων οι οποίοι το ασκούν από κοινού.

(β) Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ονόματος, την επιμέλεια του

προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή

δικαιοπραξία που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τους γονείς και/ή κηδεμόνες του τέκνου. Δεν μπορεί να

υπάρξει οποιαδήποτε μορφή επέμβασης ή παραβίασης της νομικής και νομοθετικής αρχής.

3. Το Άρθρο 7 του Συντάγματος

Το άρθρο 7 του Συντάγματος διασφαλίζει το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα,

δικαίωμα αναφαίρετο που σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Τα διατάγματα

και/ή οι αποφάσεις των Υπουργών που εισάγουν απαιτήσεις ή προϋποθέσεις που κείνται πέραν

του νόμου και των νομοθετικών προνοιών και θεσμίων, έκδηλα παραβιάζουν το αναφαίρετο

αυτό δικαίωμα του παιδιού μας καθότι έμμεσα εξαναγκάζεται όπως προβεί στην εξέταση

αντιγόνου και/ή σε οποιαδήποτε άλλη παρεμβατική ιατρική πράξη ή εξέταση.

4. Τα Άρθρα 5 και 6 του Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων και
της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου σε σχέση με την Βϊοιατρική Νόμο του 2001 (Σύμβαση
του Οβιέδο)

Τα διατάγματα και/ή οι αποφάσεις και/ή εγκύκλιοι των υπουργών που εισάγουν απαιτήσεις ή

προϋποθέσεις που κείνται πέραν του νόμου και των νομοθετικών προνοιών και θεσμίων,

πρόδηλα παραβιάζουν τα άρθρα 5 και 6 της Σύμβασης του Οβιέδο. Για σκοπούς δικής σας

ευκολίας τα άρθρα παρατίθενται κατωτέρω ,

Κεφάλαιο II – Συγκατάθεση

Άρθρο 5 - Γενικός κανόνας

“Επέμβαση στο πεδίο της υγείας δύναται να διεξάγεται μόνο μετά την ελεύθερη και ενημερωμένη

συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Κατάλληλες πληροφορίες δίδονται από
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προηγουμένως στο πρόσωπο αυτό σχετικά με το σκοπό και τη φύση της επέμβασης καθώς

επίσης για τις συνέπειες και τους κινδύνους της. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται κατά

οποιοδήποτε χρόνο να αποσύρει ελεύθερα τη συγκατάθεση του.”

Άρθρο 6 - Προστασία προσώπων που δε δύνανται να δώσουν συγκατάθεση

(2) “Όπου, σύμφωνα με το νόμο, ανήλικος δεν έχει την ικανότητα να συγκατατεθεί σε επέμβαση, η

επέμβαση δύναται να διεξαχθεί μόνο με την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου του ή του

αντιπροσώπου της ή αρχής ή προσώπου ή σώματος που προνοείται από το νόμο.”

Βάσει των ανωτέρω, είναι εμφανέστατο πως η εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ή

οποιαδηποτε άλλη εξέταση ή επέμβαση, εμπίπτει στην έννοια της “επέμβασης στο πεδίο της

υγείας” όπως αυτή αναγράφεται και επεξηγείται στη Σύμβαση του Οβιέδο.

Στην προκειμένη περίπτωση, ούτε ο Υπουργός ο οποίος εκδίδει τα σχετικά διατάγματα με τα

οποία απαιτεί τη διενέργεια τεστ έχει δώσει, αλλά ούτε και εσείς είστε σε θέση να δώσετε ή έχετε

δώσει “κατάλληλες πληροφορίες…από προηγουμένως…σχετικά με το σκοπό και τη φύση…καθώς

επίσης για τις συνέπειες και τους κινδύνους…” της εξέτασης αντιγόνου rapid test ή οιουδήποτε

άλλου τεστ, κάτι το οποίο βάσει νόμου είστε υποχρεωμένοι να πράξετε.

Συνεπώς, ως κηδεμόνας και προστάτης του παιδιού μου, βάσει του Άρθρου 6 της Σύμβασης του

Οβιέδο, έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθώ να συγκατατεθώ στην επέμβαση στο πεδίο της

υγείας του παιδιού μου, αφού ουδέποτε μου έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με τις

συνέπειες και/ή τους κινδύνους της εξέτασης την οποία απαιτείτε όπως διενεργηθεί στο παιδί μας,

ως προϋπόθεση για να εξασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα στην εκπαίδευση.

5. Πέραν των ανωτέρω και βάσει του δικαιώματός μου ως γονέας / κηδεμόνας να τύχω

ενημέρωσης για όλα τα πιο πάνω, απαιτώ επίσης όπως μου προσκομίσετε τα ακόλουθα:

1. Βεβαίωση ότι το παιδί μου δεν διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο πρόκλησης σωματικής ή

άλλης βλάβης στην υγεία του αν υποβληθεί και/ή εάν υποβάλλεται ανά τριήμερο και/ή ανά τακτά

χρονικά διαστήματα στην εν λόγω ή παρεμφερή εξέταση.

2. Βεβαίωση ότι τα οποιαδήποτε τεστ/σκευάσματα ελέγχου του κορονοϊού, ιδίως αυτά που

είναι επεμβατικά, είναι οντως αξιόπιστα και/ή χρήσιμα και/ή αναγκαία και/ή αποτελεσματικά στην

ανίχνευση του συγκεκριμένου ιού, ειδικά σε ανήλικο ο οποίος αισθάνεται απολύτως υγιής κατά την

προσέλευση του στο σχολείο

3. Βεβαίωση ανάληψης πολιτικής και ποινικής ευθύνης είτε από εσάς ως Διευθυντή του

σχολείου και από τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας σε περίπτωση που το παιδί μου υποστεί

οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη στην υγεία του ένεκα της υποβολής του στην εν

λόγω εξέταση και σε οποιασδήποτε μορφής εκφοβισμό και/ή απειλή για να τελέσει ιατρική πράξη
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4. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ από εσάς ότι όλα τα εμβόλια, τα οποία οι εταιρείες που τα παράγουν

διατείνονται ότι δρούν κατά του κορονοϊού, είναι εγκεκριμένα, απολύτως ασφαλή για τους

ανηλίκους και ότι δεν έχουν καμία ανεπιθύμητη επίπτωση ή επίδραση, είτε μεσοπρόθεσμα είτε

μακροπρόθεσμα, στην υγεία και την ζωή των παιδιών.

Αναμένουμε την άμεση απάντηση και ανταπόκριση στα ως άνω αιτήματά μας.

Τέλος, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε επίσης την προσοχή στα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που προτρέψετε το παιδί μου ή του επιτρέψετε να υποβληθεί σε οποιαδήποτε

εξέταση χωρίς να έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή μου ως γονέα και κηδεμόνα του, αυτό

αποτελεί ποινικό αδίκημα και να είστε βέβαιοι ότι θα καταγγελθείτε στην Αστυνομία για τέτοια

ενέργεια.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που είτε η Διεύθυνση ή/και το προσωπικό ή/και οι εκπαιδευτικοί του

σχολείου με τη συμπεριφορά τους παραβιάσουν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά μας,

ή/και υποβάλουν το παιδί μου ή/και επιτρέψουν να υποστεί το παιδί μου οποιασδήποτε μορφής

διάκριση ή/και εκφοβισμό ή ψυχαναγκασμό (bullying) ένεκα της άρνησης συγκατάθεσης

υποβολής σε εξέταση, σας καθιστώ υπεύθυνους και θα λάβω εναντίον σας νομικά και δικαστικά

μέτρα.

Εύχομαι ότι τα ανωτέρω ξεκαθαρίζουν τη θέση μας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την

κατανόηση.

Θέτω υπόψιν σας ότι το παιδί μου θα έρχεται κανονικά στο σχολείο μέχρι να έχω επίσημη

απάντηση από εσάς.

Με εκτίμηση,

__υπ_____________________

[Όνοματεπώνυμο μητέρας ολογράφως]

_________________________

[Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου]

___υπ.___________________

[Όνοματεπώνυμο πατέρα ολογράφως]

_________________________

[Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου]

● Όπου σε αυτό το έγγραφο τυχόν χρησιμοποιείται α΄ πρόσωπο ενικού για τον ένα

γονέα, εξυπακούεται ότι ισχύει και αφορά και τους δύο γονείς.

● Το παρόν έγγραφο ισχύει και για τις μονογεϊκές οικογένειες, ή /και όπου την

αποκλειστική κηδεμονία και μέριμνα την έχει με διάταγμα δικαστηρίου ο ένας γονέας.
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