
Θέμα: Re: Χρήση Μάσκας
Από: Protokollo EODY <protokollo@eody.gov.gr>
Ημερομηνία: 17/8/2020, 2:25 μ.μ.
Προς: Fo os Giovannopoulos <fo os@faos.net>

  Γειά σας,
Το αίτημά σας πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 17422/ 17-8-2020

Γραμματεία - Πρωτόκολλο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Αγράφων 3-5 Μαρούσι, τ.κ. 15123
Τηλ. 210 5212062-063

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΙΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.
ΔΗΛΩΣΗ:
* Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα προορίζονται μόνο για τον παραλήπτη και μπορεί να είναι διαβαθμισμένες -
εμπιστευτικές.
* Εάν δεν είστε ο παραλήπτης, παρακαλούμε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα.
* Μην αντιγράψετε ή διανείμετε αυτό το μήνυμα ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του σε οποιονδήποτε.

Στις Δευ, 17 Αυγ 2020 στις 1:52 μ.μ., ο/η Fo os Giovannopoulos <fo os@faos.net> έγραψε:

Παρακαλώ αποστείλατέ μου τον αριθμό πρωτοκόλλου

Αγαπητοί Κύριοι,

Έχοντας κάθε έννομο συμφέρον και με βάση το άρθρο 5Α του Συντάγματος και το άρθρο 12 του
νόμου 3418/2005 και επειδή ανησυχώ για την υγεία μου και για την υγεία των συμπολιτών
μου, θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε για τη χρήση της μάσκας όπως το σύνταγμα και ο
παραπάνω νόμος ορίζει.

Συγκεκριμένα θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι η χρήση οποιασδήποτε μάσκας που
επιβάλλεται να φορώ

1.  με προφυλάσσει από τον Covid-19 όπως και από τα υπόλοιπα αερογενώς μεταδιδόμενα
νοσήματα.

2.  δεν προκαλεί υποξυγόνωση ή άλλο πρόβλημα υγείας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω την άμεση απάντησή σας, θυμίζοντάς σας ότι σε
αντίθετη περίπτωση παραβιάζετε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα μου που αφορούν την
υγεία και την πρόσβαση σε ενημέρωση και που το σύνταγμα και  ο νόμος 3418/2005
κατοχυρώνει, με πιθανό αποτέλεσμα να βρεθείτε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
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Με εκτίμηση
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Γιοβαννόπουλος Φώτιος

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com
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