Αριθ. Πρωτοκόλλου:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

(χορηγείται απλό αντίγραφο στον
δηλούντα, που φέρει επάνω τον αριθ.
πρωτοκόλλου του Σχολείου)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ________________________________________
που εδρεύει ομοίως και εκπροσωπείται νόμιμα
του /της ____________________________________________ του _______________
κατοίκου ________________________________________________________________
κηδεμόνα του/της μαθητ____ ______________________________________________
Αξιότιμ__ κ. Διευθυν_____
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όρισε με την υπ’ αριθ. Υ.Α. 79511 (ΦΕΚ 2539/Β/2406-2020) την υλοποίηση στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" με
τέσσερις θεματικούς κύκλους: α) Ζω καλύτερα (στον οποίο σαν επιμέρους θεματική εμφανίζεται το εν
λόγω θέμα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης), β) Φροντίζω το περιβάλλον, γ) Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ, και δ) Δημιουργώ και Καινοτομώ.
Πληροφορήθηκα το εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί την καθοδηγητική πηγή τροφοδοσίας της
επιμέρους θεματική ενότητας της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από
την ιστοσελίδα του ΙΕΠ http://iep.edu.gr/el/ekpaideftika-programmata-yliko,

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
που απορρέει από το Ν. 53/1974 - ΦΕΚ 256/Α΄ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου αυτής "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που ορίζει ότι :
"Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των
αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα
σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην
συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις"

ΔΗΛΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας ή κηδεμόνας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς
τη γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διδασκαλία της
επιμέρους θεματικής ενότητας των "Εργαστηρίων Δεξιοτήτων" με τίτλο "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση"
διότι το περιεχόμενό της είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και
θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον
προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ενδεικτικά δεν συνάδουν με τις πεποιθήσεις μου οι
θεωρίες που βρίσκονται στο υλικό του ΙΕΠ περί ύπαρξης περισσοτέρων των δύο φύλων, των εμφύλων
ταυτοτήτων, περί των αμβλώσεων και της μη απόλυτης προστασίας του αγέννητου παιδιού από την
σύλληψή του, των σεξουαλικών σχέσεων των νέων εκτός γάμου και της εγκράτειας των νέων από τέτοιες
σχέσεις, της πρώϊμης για την ηλικία τους μύησης των παιδιών στην σεξουαλική δραστηριότητα και άλλα
κεφαλαιώδη για εμένα ζητήματα που σε κατάλληλο χρόνο επιφυλάσσομαι να αναφέρω και να
επικαλεσθώ. Επιπροσθέτως ως προς το ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής θεωρώ μόνο τον εαυτό μου ως γονέα ή κηδεμόνα- αρμόδιο και κατάλληλο να την παρέχω στο τέκνο μου, εξατομικευμένα και
ανάλογα με τον χαρακτήρα και την ωριμότητά του.
Κατά την ώρα της ανάπτυξης της εν λόγω επιμέρους θεματικής ενότητας της "δεξιότητας" αυτής,
θα πρέπει το τέκνο να απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες
παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από
άλλους μαθητές, ώστε να υφίσταται δυσμενείς διακρίσεις και κάθε είδους διάκριση- υποτίμηση (bulling)
εξαιτίας της μη συμμετοχής του στην εν λόγω δεξιότητα. Σε περίπτωση που η επιμέρους θεματική
ενότητα της "δεξιότητας" αυτής υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου, δίνω τη
συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο, αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς
στον αριθμό επικοινωνίας, που ήδη σας έχω δηλώσει.
Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά μας και κατανοώντας
ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία η συγκεκριμένη "δεξιότητα", οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε
υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου σύμφωνα με τον ΥΚ Ν.3528/2007. Σε
διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων, είτε ο/η άνω
μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι ρητώς να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες προσωπικά
από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε και ταυτόχρονα από Ελληνικό Δημόσιο.
Με εκτίμηση
Ο / Η κηδεμόνας

