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ΑΤΕΛΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
25 §4  Ν. 2579/98 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
 

1. Της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Αθήνα, οδός 
Ιασίου 1 και Ιω. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 11521, ΑΦΜ 090010272, νομίμως 
εκπροσωπουμένης  

2. Της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα  
Αθήνα, οδός Αγ. Φιλοθέης 21, ΑΦΜ 090208606, νομίμως 
εκπροσωπουμένης   

3. Της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Ιερά 
Πόλις  Μεσολογγίου, οδός Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10, ΤΚ 302 00, ΑΦΜ 
090127517, νομίμως εκπροσωπουμένης 

4. Της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Αλεξανδρούπολη, Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Κέντρο, Πλαταιών και 
Αμφιπόλεως, ΤΚ 68100, ΑΦΜ 090072680, νομίμως εκπροσωπουμένης 

5. Της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Ναύπλιο, οδός Βασιλέως Κων/νου 31, ΤΚ 21100, ΑΦΜ 099125172, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

6. Της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Άρτα, 
οδός Εμμανουήλ Ξάνθου 2, ΤΚ 47100, ΑΦΜ 090278633, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

7. Της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Βέροια, οδός Μητροπόλεως 30, Τ.Θ. 241, ΤΚ 59100, 
ΑΦΜ 090096837, νομίμως εκπροσωπουμένης 

8. Της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Δημητσάνα, ΤΚ 22007, ΑΦΜ 090014246, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

9. Της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Γουμένισσα, οδός  Ι.Μ. Παναγίας 
(Επισκοπείο), ΤΚ 61300, ΑΦΜ 090034491, νομίμως εκπροσωπουμένης 

10. Της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Γρεβενά, οδός Ευαγγελιστρίας 22, ΤΚ 51100, ΑΦΜ 090094776, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

11. Της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης 
και Βάρης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Βούλα, οδός Β. Παύλου 2, ΤΚ 
16673, ΑΦΜ 999806813, νομίμως εκπροσωπουμένης 

12. Της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Βόλος - Μελισσιάτικα Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, οδός 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ΑΦΜ 090071265, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 
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13. Της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Διδυμότειχο, οδός Πατριάρχου 
Διονυσίου 7, ΤΚ 68300, ΑΦΜ 090217001, νομίμως εκπροσωπουμένης 

14. Της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Δράμα, οδός Βενιζέλου 168, ΤΘ 78, ΤΚ 66100, ΑΦΜ 090271527, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

15. Της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Δελβινάκι ΤΚ 44002, ΑΦΜ 090184616, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

16. Της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Έδεσσα, οδός Μ. Αλεξάνδρου 4 ΤΚ 
58200, ΑΦΜ 090057690, νομίμως εκπροσωπουμένης 

17. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Ελασσώνα, οδός 1ης Μεραρχίας 2, ΤΚ 40200, ΑΦΜ 090102873, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

18. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα   Ελευθερούπολη, οδός Αγίου Νικολάου 4. ΤΚ 64100, ΑΦΜ 
090222557, νομίμως εκπροσωπουμένης 

19. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου και Στροφάδων, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα   Ζάκυνθος, οδός Ελ. Βενιζέλου 3. ΤΚ 29100-, ΑΦΜ 
099236658, νομίμως εκπροσωπουμένης 

20. Της Ιεράς Μητροπόλεως  Ζιχνών και Νευροκοπίου, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Νέα Ζίχνη, ΤΚ 62042, ΑΦΜ 090194277, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

21. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας και Ωλένης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα  Πύργος, οδός  28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 27100, ΑΦΜ 099161078, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

22. Της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Καρδίτσα, οδός Μητρ. Ιεζεκιήλ 30, ΤΚ 
43100, ΑΦΜ 090189279, νομίμως εκπροσωπουμένης 

23. Της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Θεσσαλονίκη., οδός Βογατσικού 7, ΤΚ 54622, ΑΦΜ 090180433, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

24. Της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Λιβαδειά, Πλατεία Αθανασίου Διάκου, ΤΚ 32100, ΑΦΜ 
090244691, νομίμως εκπροσωπουμένης 

25. Της Ιεράς Μητροπόλεως  Θήρας, Αμοργού και Νήσων, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Φηρά Θήρας, ΤΚ 84700, ΑΦΜ 099639017, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

26. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Αρναία Χαλκιδικής, ΤΚ 63074, ΑΦΜ 
097793793, νομίμως εκπροσωπουμένης 
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27. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Καματερό, οδός Αγίου Γεωργίου 5, 
13451, ΑΦΜ 997978836, νομίμως εκπροσωπουμένης 

28. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Ιωάννινα, οδός  Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ 10, Τ.Θ. 1130. ΤΚ 45221, ΑΦΜ 
090163448, νομίμως εκπροσωπουμένης 

29. Της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα  Καισαριανή, οδός Υμηττού 47-51, ΤΚ 
16121, ΑΦΜ 090212460, νομίμως εκπροσωπουμένης 

30. Της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Αίγιο Αχαΐας, οδός Ρωμανιώλη 43. ΤΚ 25100, ΑΦΜ 
090018430, νομίμως εκπροσωπουμένης 

31. Της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα   
Καρπενήσι, οδός Δημοκρατίας 1, ΤΚ 36100, ΑΦΜ 090238310, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

32. Της Ιεράς Μητροπόλεως Καρυστίας και Σκύρου, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Κύμη, ΤΚ 34003, ΑΦΜ 090183644, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

33. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63200, ΑΦΜ 099146179, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

34. Της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Καστοριά, Πλατεία Παύλου Μελά 1, ΤΚ 52100, ΑΦΜ 099223454, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

35. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Κέρκυρα, οδός Αρσενίου 1, Τ.Θ. 447, ΤΚ 
49100, ΑΦΜ 090123567, νομίμως εκπροσωπουμένης 

36. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Αργοστόλι, οδός Γερμανού Καλλιγά 1, ΤΚ 28100, ΑΦΜ 090222938, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

37. Της Ιεράς Μητροπόλεως  Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Κηφισιά, οδός Γρηγ. Λαμπράκη 32, ΤΚ 
145 10, ΑΦΜ 090030850, νομίμως εκπροσωπουμένης 

38. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Κατερίνη, οδός Μητροπόλεως 6. ΤΚ 
60100, ΑΦΜ 090075461, νομίμως εκπροσωπουμένης 

39. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και 
Πολυφέγγους, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Κόρινθος, οδός 
Πυλαρινού 76, ΤΚ 20100, ΑΦΜ 090117849, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

40. Της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Χώρα Κυθήρων, ΤΚ 80100, ΑΦΜ 090100394, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 
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41. Της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
 Λαγκαδάς, οδός 27ης Οκτωβρίου 1. ΤΚ 57200, ΑΦΜ 090084316, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

42. Της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Λάρισα, οδός Ιωαννίνων 3, ΤΚ 41334, ΑΦΜ 090153431, 
νομίμως εκπροσωπουμένης 

43. Της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Λευκάδα ΤΚ 31100, ΑΦΜ 090134778, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 

44. Της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, ΑΦΜ 
800185876, νομίμως εκπροσωπουμένης 

45. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
 Γύθειο,  ΤΚ  23200, ΑΦΜ 090243995, νομίμως εκπροσωπουμένης 

46. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Τρίπολη, οδός   Πατρ. Γρηγορίου Ε' 13-15, ΤΚ 22100, 
ΑΦΜ 099170075, νομίμως εκπροσωπουμένης 

47. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Κομοτηνή, Πλατεία Αυτοκράτορος Θεοδοσίου 7, ΤΚ 
69100, ΑΦΜ 090147159, νομίμως εκπροσωπουμένης 

48. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Μέγαρα, Θέση Κούρκουρι Μεγάρων, Αγίου Λαυρεντίου 
1, ΤΚ 19100, ΑΦΜ 090318647, νομίμως εκπροσωπουμένης 

49. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα  Σπάτα, οδός Θουκυδίδου και Βυζαντίου, ΤΚ 19004, 
ΑΦΜ 090314292, νομίμως εκπροσωπουμένης 

50. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Καλαμάτα, οδός Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24100, ΑΦΜ 
090028109, νομίμως εκπροσωπουμένης 

 
ΚΑΤΑ 

 
 1. Του άρθρου 1 παρ. 1 σημείο με Α/Α 11 του Πίνακα και του 

Παραρτήματος ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00» (B’ 1/02.01.2021), η οποία 

υπογράφεται από τους κ.κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργούς 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργό Υγείας, 
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Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργό Δικαιοσύνης, 

Υπουργό Εσωτερικών, Υφυπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Μετανάστευσης και 

Ασύλου, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Υφυπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 2. Του Ελλ. Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών 

Υγείας και Παιδείας - Θρησκευμάτων  

 

________________________________ 

 

Α. Περίληψη νομικών ζητημάτων (Ν. 4055/2012) 

 Η προσβαλλόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις υπό κρίση 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Πίνακας Α/Α σημείο 11 και του Παραρτήματος 
ΙΙΙ παρ. 1 και 2 : 
 α) καταργεί την εξαιρετική και υπό περιορισμούς δυνατότητα 
συλλογικής άσκησης της λατρείας (δημόσια λατρεία) κατά την ημέρα εορτής 
των Θεοφανείων (6.1.2021), την οποία επέτρεπε η Κ.Υ.Α.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020), οδηγώντας σε πλήρη απαγόρευση 
συλλογικής άσκησης λατρείας (δημόσια λατρεία) κατά το διάστημα ισχύος 
της 
 β) απαγορεύει απολύτως την τέλεση χριστιανικών γάμων και 
βαπτίσεων στους ορθοδόξους Ιερούς Ναούς έστω με μόνη την παρουσία του 
ζεύγους των μελλονύμφων ή γονέων και του τέκνου τους αντίστοιχα και του 
αναδόχου, παρ' ότι καθ' όλο το διάστημα της πανδημίας και έως σήμερα 
πολιτικοί γάμοι επιτρέπονται και τελούνται στα Δημαρχεία της χώρας με την 
παρουσία επίσης των μελλονύμφων και των μαρτύρων τους.  
 Οι προσβαλλόμενες διατάξεις της Κ.Υ.Α. είναι ακυρωτέες καθ' όσον 

έχουν τεθεί :1) καθ' υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης, 2) παράβαση 

της αρχής της αναλογικότητας, 3) παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης 

και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.  

 

Β. Ιστορικό - Έννομο Συμφέρον 

 Στις 12 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η καταργηθείσα ΚΥΑ υπ' 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 
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Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β΄ 5486/12.12.2020), η οποία απαγόρευε την λειτουργία των 
Ιερών Ναών με παρουσία λαού για όλο το διάστημα ισχύος της.  
 Μετά από διαβούλευση με την Εκκλησία της Ελλάδος, εξέταση των 
επιδημιολογικών δεδομένων και σχετική θετική εισήγηση από την πλευρά 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού 
covid-19 (εισήγηση 14.12.2020) δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020), η οποία επέτρεψε υπό αυστηρούς 
υγειονομικούς περιορισμούς την λειτουργία των χώρων λατρείας 
(ορθοδόξων Ιερών Ναών) με παρουσία πιστών. Στο άρθρο 1 παρ. 1 και στο 
σημείο με Α/Α 11 του Πίνακα της εν λόγω Κ.Υ.Α. προβλέφθηκε ότι  :  
 

 
 

και το Παράρτημα ΙΙΙ παρ. 3-5 της από 14.12.2020 Κ.Υ.Α. (σελ. 64922 επομ. 

ΦΕΚ Β΄ 5509/15.12.2020) προέβλεπε ότι :  
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 Η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. πλέον αναστέλλει την συλλογική άσκηση 
λατρείας (δημόσια λατρεία) έως τις 11.1.2021 και στο άρθρο 1 παρ. 1 σημείο 
με Α/Α 11 του Πίνακα προβλέπει :  
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ενώ το Παράρτημα ΙΙΙ παρ. 1 και 2 αυτής απαγορεύει απολύτως την δημόσια 
τέλεση ιεροπραξιών «με την παρουσία φυσικών προσώπων» στους Ναούς 
«ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της 
Επικράτειας,…» επιτρέποντας την άσκηση λατρευτικών πράξεων «μόνο από 
θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο 
βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός 
των οποίων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους 
λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης 
όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6) και υπό την προϋπόθεση 
τήρησης: α) της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. 
επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και 
β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή 
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  
 Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Πίνακας Α/Α σημείο 11 και του 
Παραρτήματος ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβάλλονται, επειδή : 
 1) καταργούν την εξαιρετική και υπό περιορισμούς δυνατότητα 
συλλογικής άσκησης της λατρείας (δημόσια λατρεία) κατά την ημέρα εορτής 
των Θεοφανείων (6.1.2021), την οποία επέτρεπε η καταργηθείσα Κ.Υ.Α. υπ' 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020), και περαιτέρω 
απαγορεύουν απολύτως κάθε δημόσια λατρεία στους Ενοριακούς Ιερούς 
Ναούς έως τις 11.1.2021 
 2) παράλληλα απαγορεύουν απολύτως την τέλεση χριστιανικών γάμων 
και βαπτίσεων στους ορθοδόξους Ιερούς Ναούς έστω με μόνη την παρουσία 
του ζεύγους των μελλονύμφων ή των γονέων και του τέκνου τους αντίστοιχα 
και του αναδόχου, παρ' ότι καθ' όλο το διάστημα της πανδημίας και έως 
σήμερα πολιτικοί γάμοι επιτρέπονται και τελούνται στα Δημαρχεία της χώρας 
με την παρουσία επίσης μόνο των μελλονύμφων και των μαρτύρων τους.  
 Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί την παρούσα αίτηση ως θρησκευτική 
κοινότητα κληρικών και λαϊκών μελών Της, καθ' όσον κατά το άρθρο 1 παρ. 3 



10 
 

του Καταστατικού της Χάρτη (ν. 590/1977) η αιτούσα έχει ως μέλη της όλους 
τους ορθόδοξους χριστιανούς που κατοικούν εντός του εδάφους 
εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας Της :  
 «3. Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τας Μητροπόλεις της 
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, συμφώνως προς τον από 29ης Ιουνίου 
1850 Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον και τας από Ιουλίου 1866 και Μαΐου 
1882 Πατριαρχικάς Συνοδικάς Πράξεις και τας Μητροπόλεις των Νέων 
Χωρών, συμφώνως προς την από 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχικήν και 
Συνοδικήν Πράξιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει ως μέλη πάντας 
τους κατοικούντας εν τη περιοχή αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς».  
 Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ασκούν την παρούσα 
αίτηση ακυρώσεως με έννομο συμφέρον, καθώς αποτελούν κατά το άρθρο 
11 του ν. 590/1977 και τους λοιπούς ειδικούς νόμους, που τις συνέστησαν, 
τις ανά την Επικράτεια τοπικές Εκκλησίες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι 
οποίες διαιρούνται σε 8.168 Ενορίες (άρθρο 11 παρ. 3 ν. 590/1977 : «3. 
Εκάστη Μητρόπολις υποδιαιρείται εις ενορίας εχούσας ως κέντρον τον 
αντίστοιχον ενοριακόν ναόν»). Οι 8.168 Ενορίες των αιτουσών Μητροπόλεων 
μαζί με τους ισάριθμους Ενοριακούς τους Ναούς αποτελούν τις βασικές 
μονάδες οργάνωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή κληρικολαϊκές 
κοινότητες με συμμετοχή λαού (ενορίτες) και κληρικών, που εφημερεύουν σε 
κάθε Ενοριακό Ναό (άρθρα 36 παρ. 1 ν. 590/1977 : «1. Η Ενορία μετά του 
ενοριακού ναού ως βασική μονάς οργανώσεως του εκκλησιαστικού βίου…», 
37 παρ. 1 ν. 590/1977 : «1. Ο εφημέριος μεριμνά διά την λατρευτικήν και 
πνευματικήν ζωήν των ενοριτών και διά παν ζήτημα αφορών εις την 
πνευματικήν και υλικήν πρόοδον της Ενορίας»), τις οποίες εποπτεύουν και 
έχουν την ευθύνη για την λατρευτική τους ζωή.  
 Επιπλέον, είναι γνωστό μετά την θέση σε ισχύ της διάταξης του 
άρθρου 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ότι η Εκκλησία της 
Ελλάδος και οι Ιερές Μητροπόλεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία 
τους δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και τη Γενική Κυβέρνηση ενώ οι 
εφημέριοι κληρικοί και ιεροκήρυκες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι (πάγια 
νομολογία ενδεικτικώς βλ. ΣτΕ Ολομ. 210/2020 σκ. 21), ενώ οι Εκκλησίες 
ακόμα και εάν ν.π.δ.δ. θεωρούνται μη κυβερνητικοί οργανισμοί κατά την 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. 
ήδη Ευρ. Επιτροπή Ανθρ. Δικαιωμάτων (EComHR) Maximilian Rommelfanger 
κατά Γερμανίας (απόφαση της 6.9.1989).  
 Με τις κρίσιμες ρυθμίσεις της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. λήγει προ του 
τεθέντος χρονικού ορίου ισχύος της η Κ.Υ.Α. (Β΄ 5509/15.12.2020) και αίφνης 
απαγορεύεται στις αιτούσες και στα μέλη τους κατά την ημέρα των 
Θεοφανείων η κατ' εξαίρεση δημόσια λατρεία με την περιορισμένη 
συμμετοχή χριστιανών μελών της Εκκλησίας της Ελλάδος στις λατρευτικές 
πράξεις του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού 
ακόμα και εντός των Ιερών Ναών και παρά την χρήση υγειονομικών μέτρων 
(χρήση μάσκας, ανοικτά παράθυρα και θύρες, ύπαρξη αντισηπτικών, 
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μέγιστος επιτρεπτός αριθμός πιστών ανάλογα με το εμβαδό του Ναού, 
τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων ατόμων).  
 Συνεπώς με τις ως άνω διατάξεις της προσβαλλόμενης πράξης 
πλήττεται για όλα τα μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών 
Μητροπόλεων και για όλες αιτούσες Ιερές Μητροπόλεις και σε όλη την 
Επικράτεια στον πυρήνα του το συλλογικό δικαίωμα άσκησης λατρείας 
(δημόσια λατρεία) στους Ιερούς Ναούς τους, επομένως πρόκειται για μια 
κανονιστικού χαρακτήρα απαγόρευση της δημόσιας λατρείας σε βάρος της 
θρησκευτικής κοινότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αυτή 
συγκροτείται κατά το άρθρο 11 του ν. 590/1977 από τις 82 Ιερές 
Μητροπόλεις - τοπικές Της Εκκλησίες.  
 Η εορτή των Θεοφανείων, η οποία είναι η τελευταία της περιόδου του 
Αγίου Δωδεκαημέρου για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, 
υπενθυμίζει την μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία της ταυτόχρονης 
εμφάνισης της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος (εξ ουρανού 
φωνή του Πατρός, βάπτιση του Υιού στον ποταμό Ιορδάνη και εμφάνιση του 
Αγίου Πνεύματος υπό μορφή περιστεράς) και σηματοδοτεί την αποκάλυψη 
της Θείας Χάριτος και του φωτός (φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου 
Βαπτίσματος του Ιησού Χριστού). Το γεγονός αυτό της επικοινωνίας του άνω 
και επίγειου κόσμου αναδεικνύεται χαρακτηριστικά κατά την Ακολουθία του 
Μεγάλου Αγιασμού την ημέρα αυτή («τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει, και τα 
κάτω τοις άνω συνομιλεί»). Στην παλαιότερη λειτουργική πράξη της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού η σημασία της εορτής 
συνδέεται συμβολικά με την επιλογή της από την Εκκλησία ως ημέρας 
τέλεσης βαπτίσεως των νέων μελών Της.  
 Προκαταβολικώς πρέπει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος στο 
επίπεδο της κανονικής και κατά νόμον διοίκησης και εκπροσώπησής Της, ήτοι 
μέσω αποφάσεων και Εγκυκλίων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς τις 82 
Ιερές Μητροπόλεις, εξ αρχής (Μάρτιος 2020) στήριξε και στηρίζει την εθνική 
προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
covid-19, αναλαμβάνοντας το κόστος να τοποθετηθεί απέναντι σε όσους 
δυσπιστούν ή απειθαρχούν στα υγειονομικά μέτρα.  
 Επίσης η Εκκλησία της Ελλάδος και οι Ιερές Μητροπόλεις μέσα στο 
έτος 2020 συμμορφώθηκε αλλεπάλληλες φορές στην ιδιαίτερα επώδυνη 
απαγόρευση στη δημόσια λατρείας, δηλαδή την απαγόρευση συμμετοχής 
των μελών Της στην συλλογική λατρεία κατά τη διάρκεια περιόδων και 
δεσποτικών και θεομητορικών εορτών κεφαλαιώδους σημασίας για το 
εορτολόγιο Της και υπέστη εξαιρετικά ισχυρούς και διαρκείς περιορισμούς 
έως και απόλυτες απαγορεύσεις στην λειτουργία των Ναών και την 
λειτουργική ζωή των μελών Της από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι σήμερα 
(ενδεικτικώς κατά τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, Εορτές του 
Πάσχα, Κοιμήσεως της Θεοτόκου κ.λπ.).  
 Για να ορισθούν σαφώς οι διαστάσεις της παρούσας υποθέσεως, 
διευκρινίζουμε ότι η παρούσα αίτηση ακυρώσεως αποτελεί παράπονο 
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ενώπιον του Δικαστηρίου Σας όχι γενικώς κατά των αλλεπάλληλων 
υγειονομικών απαγορεύσεων και περιορισμών στην λειτουργία των Ιερών 
Ναών, αλλά αιτίαση για την έκδοση της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. με την οποία 
εκ των υστέρων (2.1.2021) και απροειδοποίητα καταργείται μια 
προβλεφθείσα (υπό αυστηρούς περιορισμούς) εξαίρεση για την ημέρα των 
Θεοφανείων, η οποία είχε νομοθετηθεί στις 15.12.2020 (Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020, ΦΕΚ Β΄ 5509/15.12.2020).  
 Η εξαιρετική δυνατότητα περιορισμένης λειτουργίας των Ναών ήρθη 
με την προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. λίγες ημέρες πριν τα Θεοφάνεια και με 
προφανή στόχευση την συγκεκριμένη εορτή της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Χριστού, καθ' όσον στο διάστημα ισχύος της νέας ΚΥ.Α. 
2.1.2021-11.1.2021 δεν εμπίπτει άλλη σημαντική εορτή άλλων θρησκευτικών 
κοινοτήτων στην χώρα. Επιπλέον η συγκεκριμένη εξαίρεση καταργήθηκε 
χωρίς να προκύπτει έως το χρονικό σημείο έκδοσης της προσβαλλόμενης 
Κ.Υ.Α., τουλάχιστον από τα δημοσιευμένα στοιχεία επιδημιολογικής 
επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οποιαδήποτε 
ανησυχητική ανατροπή ή ένδειξη ανατροπής στην πτωτική πορεία της 
ανωτέρω πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.  

 
________________________ 

 
Γ. Λόγοι ακυρώσεως  
 
1ος λόγος :  Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης  
 
 To άρθρο πρώτο παρ. 1, 2 περ. στ., παρ. 4 περ. δ και παρ. 5 της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) προβλέπει, πλην άλλων τα 
εξής:  

«Άρθρο πρώτο 
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της 

διάδοσης της νόσου 
  
 1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης 
κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, 
μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, 
καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. 
  2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) ….(στ) στην προσωρινή απαγόρευση 
της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, 
φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, 
χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και 
αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ 
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των ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων,…. 
 Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το 
ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της 
συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. …. 
 4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και 
εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: …  
 δ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για την 
επιβολή του μέτρου της περίπτωσης (στ) μετά από γνώμη της Εθνικής 
Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
… 
 5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει 
δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου. 
  Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του 
αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να 
εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται 
αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να 
ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου». 
 Κατά την ερμηνεία του Δικαστηρίου Σας σχετικά με το άρθρο 43 παρ. 2  
εδαφ. β Συντ. («Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα 
όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα 
θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή 
λεπτομερειακό»): «Η νομοθετική εξουσιοδότηση, για να είναι νόμιμη, πρέπει 
να είναι ειδική και ορισμένη, δηλαδή να προβαίνει σε συγκεκριμένο 
προσδιορισμό του αντικειμένου της και να καθορίζει τα όριά της σε σχέση 
προς αυτό. Η εξουσιοδοτική, επομένως, διάταξη πρέπει να μην είναι γενική 
και αόριστη, ασχέτως αν είναι ευρεία ή στενή, αν περιλαμβάνει δηλαδή 
μεγάλο ή μικρό αριθμό περιπτώσεων, τις οποίες η Διοίκηση μπορεί να 
ρυθμίσει κανονιστικώς βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η ευρύτητα 
της εξουσιοδότησης, εφόσον το περιεχόμενο της είναι ορισμένο, δεν 
επηρεάζει το κύρος της. Περαιτέρω, με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που παρέχεται 
νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση ειδικών θεμάτων, στην περίπτωση 
δηλαδή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, φορέας της εξουσιοδότησης μπορεί 
να είναι και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της 
Διοίκησης, εφόσον όμως πρόκειται, μεταξύ άλλων, περί «ειδικότερων» 
θεμάτων. Ως ειδικότερα θέματα νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά 
το περιεχόμενο τους και σε σχέση με την ουσιαστική ρύθμιση που περιέχεται 
στο νομοθετικό κείμενο, μερικότερη περίπτωση ορισμένου θέματος που 
αποτελεί το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης. Απαιτείται, επομένως, 
στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νομοθετικό κείμενο όχι απλώς τον καθ’ 
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ύλη προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης αλλά, επί πλέον, και 
την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό, ορισμένο, όμως, πλαίσιο 
σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να ρυθμίσει 
τα μερικότερα θέματα. Οι ανωτέρω ουσιαστικές ρυθμίσεις μπορούν να 
υπάρχουν τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου όσο και σε διατάξεις 
άλλων νόμων σχετικών με τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της 
νομοθετικής εξουσιοδότησης» (ΣτΕ (Ολ) 1210/2010 σκέψη 13, βλ. και ΣτΕ 
960/2017, ΣτΕ 2151/2017, ΣτΕ (Ολ) 652/2016, ΣτΕ (Ολ) 653/2016, ΣτΕ (Ολ) 
520/2015).  
 Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 2 
Συντ., εκτός από περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αποτελούν 
και αρχές της για την κατά το Σύνταγμα σύμφωνη ερμηνεία κάθε νομοθετικής 
εξουσιοδότησης. 
 Η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου πρώτου παρ. 1, 2 περ. στ., 
παρ. 4 περ. δ της από 25.2.2020 ΠΝΠ (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων ή την λήψη μέτρων τεχνικού ή τοπικού ή λεπτομερειακού 
χαρακτήρα. Το ίδιο προκύπτει και από την παρ. 5 της διάταξης που κάνει 
λόγο για άσκηση αντιρρήσεων κατά του μέτρου από κάθε θιγόμενο «ενώπιον 
του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου 
λαμβάνεται το μέτρο, …». 
 Η αλλεπάλληλη χρήση (20 φορές) αυτής της νομοθετικής 
εξουσιοδότησης από τις 16.3.2020 έως σήμερα και χωρίς χρονικό κενό, έχει 
σταθεροποιήσει εδώ και 9 μήνες ένα καθεστώς διαρκούς περιορισμού του 
πυρήνα του δικαιώματος άσκησης δημόσιας λατρείας στους ορθοδόξους 
Ιερούς Ναούς με ελάχιστες διακυμάνσεις, ήτοι από τον εξαιρετικά αυστηρά 
περιορισμό έως την πλήρη απαγόρευση προσέλευσης  πιστών (βλ. τις 
δημοσιευμένες Κ.Υ.Α. στα ΦΕΚ Β΄ 1/2021, Β΄ 5509/2020, Β΄ 5486/2020, Β΄ 
5350/2020, Β΄ 4484/2020, Β΄ 4214/2020, Β΄ 3958/2020, Β΄ 3952/2020, Β΄ 
3921/2020 Β΄ 3573/2020, Β΄ 3575/2020, Β΄ 3450/2020, Β΄ 3332/2020, Β΄ 
2775/2020, Β' 2111/2020, Β΄ 1816/2020, Β' 1643/2020, Β΄ 1471/2020, Β΄ 
1178/2020, Β΄ 872/2020).   
 Το διαρκές (από 16.3.2020 έως σήμερα, δυνάμει των ανωτέρω ΚΥΑ) 
καθεστώς περιορισμού της συλλογικής άσκησης της λατρείας (δημόσια 
λατρεία) σε όλη την Επικράτεια ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του ειδικού ή 
λεπτομερειακού ή τοπικού θέματος και συνιστά καταστρατήγηση της 
νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 περ. δ του άρθρου πρώτου της από 
25.2.2020 ΠΝΠ από τον κανονιστικό νομοθέτη, καθ' όσον πρόκειται για 
σταθερό περιορισμό κατ' αποτέλεσμα αόριστης διάρκειας.  
 Για την προοπτική όμως ενός διαρκούς περιορισμού έως του 
εμβολιασμού σε επαρκές ποσοστό (70%) του πληθυσμού είχε εξ αρχής 
επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο η εκτελεστική 
εξουσία, το γνώριζε και κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης (2.1.2021) το 
γνωρίζει με ασφάλεια, ήδη δε διαμηνύεται ότι εν όψει ανεπάρκειας των 
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εμβολίων, οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο ή Ιούλιο 2021 . 
Συνεπώς οι ανωτέρω διατάξεις της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. είναι ακυρωτέες 
διότι ο περιορισμός αυτός μπορούσε κατά το άρθρο 43 παρ. 2 Συντ. να 
εισαχθεί με προεδρικό διάταγμα μετά από επεξεργασία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και όχι με Υπουργική Απόφαση.  
 Το νομικό αυτό ελάττωμα βαρύνει την προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α., η οποία 
επικαλούμενη το άρθρο πρώτο (παρ. 1, 2 περ. στ., παρ. 4 περ. δ) της από 
25.2.2020 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, 
ΦΕΚ Α’ 76), διατηρεί το καθεστώς περιορισμού του δικαιώματος δημόσιας 
λατρείας των αιτουσών, έτι επιβαρύνοντας με τις προσβαλλόμενες ρυθμίσεις 
της τον περιορισμό του δικαιώματος άσκησης δημόσιας λατρείας και 
ορίζοντας την πλήρη απαγόρευσή της μετά τις 3.1.2021.  
  
 
2ος λόγος : Παράλειψη ουσιώδους τύπου - μη πλήρωση νομίμων 
προϋποθέσεων για την έκδοση της προσβαλλόμενων ρυθμίσεων της Κ.Υ.Α.  
  
 Κατά το άρθρο πρώτο παρ. 1, 2 περ. στ., παρ. 4 περ. δ της από 
25.2.2020 ΠΝΠ  (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76) προβλέπεται ότι :  
 «2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) ….(στ) στην προσωρινή 
απαγόρευση της λειτουργίας …. χώρων θρησκευτικής λατρείας, … 
 4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και 
εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: … δ) των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για την επιβολή του μέτρου της 
περίπτωσης (στ) μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. …» 
 Παρότι δεν μας έχει χορηγηθεί, δεν προκύπτει προς ώρας με βάση 
δηλώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
κατά του κορωνοϊού covid-19, ότι η από 2.1.2021 εισήγηση της εν λόγω 
Εθνικής Επιτροπής ανέτρεψε την προηγούμενη από 14.12.2020 θετική 
γνωμοδότησή της (βάσει της οποίας εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12/2020) και ότι πλέον γνωμοδότησε κατά την παρ. 4 του άρθρου 
πρώτου της ΠΝΠ της 25.2.2020 υπέρ της κατάργησης της παρουσίας πιστών 
κατά την εορτή των Θεοφανείων (με αποστάσεις, ανάλογα με το εμβαδό των 
Ναών κλπ.), ώστε να εκδοθεί η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. Παράλληλα δεν 
προκύπτει ότι υπάρχει εν γένει τέτοια εισήγηση της ως άνω Επιτροπής για 
την απαγόρευση τέλεσης γάμων και βαπτίσεων με την παρουσία μόνο των 
μελλονύμφων ή των γονέων και του τέκνου τους και του αναδόχου.  
 Συνεπώς, είναι ακυρωτέες οι προσβαλλόμενες διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ' 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/2.1.2021 (B’ 1/02.01.2021).  
 
 
2ος λόγος : Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας  
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 Κατά το άρθρο 13 Συντάγματος :  
 «1. H ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. H 
απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. 
 2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία 
της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. H άσκηση της 
λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O 
προσηλυτισμός απαγορεύεται. 
 3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια 
εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι 
λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας. 
 4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, 
να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να 
αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. 
 5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο 
του». 
 Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. β του Συντάγματος σχετικά με το 
ανεκτό όριο των περιορισμών στα δικαιώματα του Δεύτερου Μέρους του 
Συντάγματος : «… Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα 
να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας 
από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού 
και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας…»  
 Κατά την  συνταγματική αρχή της αναλογικότητας κατά τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου οι περιορισμοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού δημοσίου ή 
κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση με αυτόν. 
Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, ο νομοθέτης διαθέτει περιθώριο 
εκτίμησης ως προς την καταλληλότητα και αναγκαιότητα ενός μέτρου και ο 
δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής περιορίζεται στην κρίση εάν η 
θεσπιζόμενη ρύθμιση είτε είναι προδήλως απρόσφορη είτε υπερβαίνει 
προδήλως το απαραίτητο για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού μέτρο. Προκειμένου δε ο δικαστής να είναι σε θέση να ελέγξει εάν οι 
επιβαλλόμενοι περιορισμοί αποβλέπουν στην ικανοποίηση συνταγματικώς 
θεμιτού σκοπού, πρέπει να προκύπτει ή να συνάγεται από την ίδια τη 
ρύθμιση, ερμηνευόμενη σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα 
διδάγματα της κοινής πείρας, ο σκοπός που επιδιώκεται με τους 
περιορισμούς αυτούς.  
 Κατά τις ομόλογες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου :  

Άρθρο 9 
 «1. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τηv ελευθερίαv σκέψεως, 
συvειδήσεως και θρησκείας, τo δικαίωμα τoύτo επάγεται τηv ελευθερίαv 
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αλλαγής θρησκείας ή πεπoιθήσεωv, ως και τηv ελευθερίαv εκδηλώσεως της 
θρησκείας ή τωv πεπoιθήσεωv μεμovωμέvως, ή συλλoγικώς δημoσία ή κατ' 
ιδίαv, δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως τωv θρησκευτικώv 
καθηκόvτωv και τελετoυργιώv.  
 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή τωv πεπoιθήσεωv δεv 
επιτρέπεται vα απoτελέση αvτικείμεvov ετέρωv περιoρισμώv πέραv τωv 
πρoβλεπoμέvωv υπό τoυ vόμoυ και απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα, εv 
δημoκρατική κoιvωvία, δια τηv δημoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της 
δημoσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή τηv πρoάσπισιv τωv δικαιωμάτωv και 
ελευθεριώv τωv άλλωv.»  
 

Άρθρο 11 
 «1.Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv τoυ συvέρχεσθαι 
ειρηvικώς και εις τηv ελευθερίαv συvεταιρισμoύ συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ 
δικαιώματoς ιδρύσεως μετ' άλλωv συvδικάτωv και πρoσχωρήσεως εις 
συvδικάτα επί σκoπώ πρoασπίσεως τωv συμφερόvτωv τoυ.  
 2.Η άσκησις τωv δικαιωμάτωv τoύτωv δεv επιτρέπεται vα υπαχθή εις 
ετέρoυς περιoρισμoύς πέραv τωv υπό τoυ vόμoυ πρoβλεπoμέvωv και 
απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα εv δημoκρατική κoιvωvία, και τηv εθvικήv 
ασφάλειαv, τηv δημόσιαv ασφάλειαv τηv πρoάσπισιv της τάξεως και 
πρόληψιv τoυ εγκλήματoς, τηv πρoστασίαv της υγείας και της ηθικής, ή τηv 
πρoστασίαv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τωv τρίτωv. Τo παρόv άρθρov 
δεv απαγoρεύει τηv επιβoλήv voμίμωv περιoρισμώv εις τηv άσκησιv τωv 
δικαιωμάτωv τoύτωv υπό μελώv τωv εvόπλωv δυvάμεωv της αστυvoμίας ή 
τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ Κράτoυς».   
 Εξεταζόμενη η κατάργηση της εξαιρετικής δυνατότητας λειτουργίας 
των Ιερών Ναών με περιορισμό πιστών εν όψει των άρθρων 13 και 25 παρ. 1 
Συντ. και 9 και 11 ΕΣΔΑ πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των δεδομένων 
επιδημιολογικής επιτήρησης και να συσχετισθεί με την προηγούμενη Κ.Υ.Α., 
όπως και με τον βαθμό και είδος περιορισμού των λοιπών δικαιωμάτων, που 
περιορίζει.  
 
 Α. Εκ προοιμίου πρέπει να παρατηρηθεί για την ακυρωτική 
αξιολόγηση του σεβασμού στην αρχή της αναλογικότητας κατά τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων των άρθρων 13 Συντ. 9, 11 ΕΣΔΑ ότι η σειρά 
εξέτασης θα πρέπει να είναι :  
 α) πρώτον γιατί οι εκδότες Υπουργοί ανέτρεψαν στις 2.1.2021 και 
κατήργησαν την ισχύουσα εξαίρεση λειτουργίας των Ιερών Ναών υπό 
αυστηρούς περιορισμούς κατά την ημέρα των Θεοφανείων (25 ή 50 άτομα, 
αποστάσεις  δύο (2) μέτρων ανάμεσα στους πιστούς και ένα (1) άτομο ανά 15 
τ.μ. κλπ.), που είχε προβλεφθεί με την Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/ 
14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020) επιβάλλοντας απόλυτη απαγόρευση 
θρησκευτικής συνάθροισης ακόμα και υπό περιορισμούς και  
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 β) δεύτερον εάν, εν πάση περιπτώσει έπρεπε να καταργηθεί η 
ανωτέρω υπό αυστηρούς περιορισμούς εξαίρεση, εάν θα μπορούσαν να 
επιβάλλουν ένα άλλο ηπιότερο περιορισμό στην λειτουργία των Ιερών Ναών 
και στο δικαίωμα (συλλογικής) άσκησης της λατρείας (δημόσια λατρεία).  
 γ) τρίτον, γιατί ενώ επιτρέποντα οι πολιτικοί γάμοι στα Δημαρχεία με 
την παρουσία των μελλονύμφων και των μαρτύρων τους, απαγορεύονται οι 
χριστιανικοί γάμοι στους ορθοδόξους Ιερούς Ναούς με ακριβώς τον ίδιο 
αριθμό συμμετεχόντων. 
 Η από 2.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19, την οποία επικαλείται η 
προσβαλλόμενη ΚΥΑ στο προοίμιό της (υπό στοιχείο 7) δεν μας είναι προς το 
παρόν γνωστή. Επί του παρόντος δημοσίως γνωστή τεκμηρίωση για την νέα 
Κ.Υ.Α. είναι η από 2.1.2021 επίσημη δήλωση (δημοσιευμένη στο 
https://media.gov.gr/dilosi-tou-yfypourgou-para-to-prothypourgo-kai-
kyvernitikou-ekprosopou-steliou-petsa-2-1-2021/) ενημέρωση του 
Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου :  
 «Επιβάλλεται, συνεπώς, να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να 
βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Ώστε να 
ξαναγυρίσουμε, σταδιακά, σε μια μορφή κανονικότητας. Και, πρώτα από όλα, 
να μπορέσουν τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα σχολεία. Για τον σκοπό 
αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας την κρίσιμη πρώτη εβδομάδα του 
2021. 
 Από αύριο, Κυριακή 3 Ιανουαρίου και 6:00 το πρωί, μέχρι τις 6:00 το 
πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, μένουμε και πάλι σπίτι, καθώς 
αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που 
είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα.  
 Συγκεκριμένα, σταματά η “παράδοση εκτός” (click away) στα εμπορικά 
καταστήματα, η λειτουργία βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών 
περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος. 
 Επανέρχεται η απαγόρευση μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, 
από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και 5:00 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους 
εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. 
 Οι εκκλησίες μας θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα 
γίνει την ημέρα των Θεοφανείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς 
χώρους. 
 Από αύριο, λοιπόν, και για μια εβδομάδα, κάνουμε ακόμη μία 
προσπάθεια. Αξίζει να το κάνουμε, προληπτικά, καθώς όλοι μας μπορεί να 
χαλαρώσαμε τις γιορτινές ημέρες. Μένουμε, λοιπόν, ξανά σπίτι. Για να 
δώσουμε μια μεγάλη ανάσα στους ήρωες της πρώτης γραμμής που δίνουν τη 
μάχη με τον κορονοϊό. Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τη ζωή του 
διπλανού μας και των δικών μας ανθρώπων, όλων μας. 
 Στόχος είναι να φτάσουμε, με ασφάλεια, στις 11 Ιανουαρίου, στη 
βέλτιστη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση. Και έτσι, από 11 Ιανουαρίου, να 
ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας. Να αποκατασταθεί η 
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δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά να απαλλαγούν από την 
ψυχολογική φόρτιση όλης αυτής της περιόδου. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
μας να συναντηθούν ξανά με το λειτούργημά τους. Και οι μαθητές όλων των 
βαθμίδων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα θρανία τους. Στον φυσικό τους 
χώρο. Στο δεύτερο σπίτι τους. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές τους. 
 Μένουμε τις λίγες αυτές ημέρες σπίτι και στις 11 Ιανουαρίου 
επιστρέφουμε  στην σημερινή κατάσταση και με τα σχολεία μας ανοιχτά.» 
  
 Επίσης δημοσίως γνωστή είναι η ημερήσια ενημέρωση για την εξέλιξη 
της πανδημίας από τον ΕΟΔΥ στις 2.1.2021 (η γραμμή κόκκινου χρώματος 
δείχνει την εξέλιξη του αριθμού κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας 
και το γράφημα την εξέλιξη ανά μήνα) : 
 «Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 
262, εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της 
χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 139709 
(ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 52.3% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι 
ασθενών με COVID-19 είναι 40, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 4921 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που 
απεβίωσαν είναι 79 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι είναι 431 (66.8% άνδρες). Η ημερήσια κατανομή των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την 
συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).» 

 
 
 Από τα παραπάνω δεδομένα συνάγεται ότι ο ημερήσιος αριθμός 
κρουσμάτων του κορωνοϊού covid-19 από τις 14.12.2020 (ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020, ΦΕΚ Β΄ 
5509/15.12.2020) έως την πρόωρη κατάργησή της στις 2.1.2021 με την 
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προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. δεν είχε αυξηθεί, αλλά συνέχιζε να κινείται με πτωτική 
πορεία.  
 Βάσει της από 2.1.2021 επίσημης ανακοίνωσης του Υφυπουργού παρά 
τω Πρωθυπουργώ προκύπτει ότι η επιλογή του κανονιστικού νομοθέτη 
έγκειται στο ότι αναμένει κατά την επόμενη εβδομάδα αύξηση των 
κρουσμάτων λόγω της «χαλάρωσης» κατά τις προηγηθείσες ημέρες των 
εορτών («Αξίζει να το κάνουμε, προληπτικά, καθώς όλοι μας μπορεί να 
χαλαρώσαμε τις γιορτινές ημέρες»). Στο σημείο αυτό όμως αποσιωπάται ότι 
οι πολίτες δεν παρανόμησαν, ούτε αγνόησαν τα νομοθετημένα μέτρα κατά 
τις μέρες των παραμονών και των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς –Μεγάλου Βασιλείου, αλλά απλώς έκαναν χρήση των 
νομοθετημένων δικαιωμάτων, που η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση τους 
παρείχε (αύξηση ωραρίου κυκλοφορίας, δυνατότητα συναθροίσεων σε 
σπίτια με 9 άτομα, περιορισμένη λειτουργία καταστημάτων κλπ): 
 «2. Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των 
πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών 
αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι 
οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους: 
 …. 
 ιστ) Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1 
Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε 
συναθροίσεις, υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 1 του πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1. Ειδικώς για τις ημέρες 25 Δεκεμβρίου 2020, 1 και 6 Ιανουαρίου 
2021 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε θρησκευτικές 
τελετές, υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 11 του πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1».  
(άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020, ΦΕΚ Β΄ 5509/15.12.2020) 
 ενώ στον πίνακα του άρθρου 1 υπό σημείο 1 της καταργηθείσας Κ.Υ.Α. 
προβλέφθηκε : 

 
 
 Επειδή η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/2.1.2021 (B’ 
1/02.01.2021) πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την καταργηθείσα 
Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020, ΦΕΚ Β΄ 5509/15.12.2020), 
προκύπτει με ασφάλεια ότι η από 14.12.2020 Κ.Υ.Α. καταργήθηκε προώρως 
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και εν γνώσει των συνεπειών για τη διασπορά της ασθένειας, που η ίδια θα 
προκαλούσε, καθώς οι εκδότες Υπουργοί προέβησαν στην κατάργησή της 
(2.1.2021) πριν καν παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων. Το γεγονός αυτό 
παρέπεται ότι ήταν προειλημμένη (της 2ας.1.2021) η απόφαση της πρόωρης 
κατάργησής της από 14.12.2020 Κ.Υ.Α..  
 Δεν μεσολάβησε κατά το διάστημα 15.12.2020 έως 2.1.2021 κάποιο 
ανατρεπτικό στοιχείο επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, και ιδίως δεν 
ανέκυψε οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο μεταξύ 1.1.2021 (οπότε επιτρέπονταν 
υπό περιορισμούς οι συνεστιάσεις κλπ. έως τότε) και 2.1.2021 (οπότε 
αποφασίσθηκε μαζικά η απαγόρευσή τους, όπως και η υπό περιορισμούς 
συμμετοχή στην εορτασμό των Θεοφανείων στους Ιερούς Ναούς).  
 Επομένως, η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. φέρεται να στοχεύει να προλάβει 
εξ αρχής γνωστές δυσμενείς συνέπειες, που θα προκύψουν όχι από την 
παραβατική συμπεριφορά των πολιτών έναντι των ισχυουσών ρυθμίσεων, 
αλλά από ρυθμίσεις, τις οποίες η ίδια η εκτελεστική εξουσία θέσπισε και εκ 
των προτέρων γνώριζε ότι θα αποβούν βλαπτικές για την εξέλιξη της 
πανδημίας του κορωνοϊού.  
 Σε κάθε περίπτωση, η κατάργηση δυνάμει της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. 
της μοναδικής περίπτωσης συλλογικής άσκησης λατρείας (στις 6.1.2021, 
Θεοφάνεια), η οποία απέμενε έως την λήξη ισχύος της προηγούμενης Κ.Υ.Α. 
(ίσχυε έως 7.1.2021) αποτελεί ένα προδήλως δυσανάλογο μέτρο εν όψει : α) 
των ήδη ισχυσάντων διαρκών περιορισμών του συγκεκριμένου δικαιώματος 
των ορθοδόξων χριστιανικών θρησκευτικών κοινοτήτων από 16.3.2020 έως 
σήμερα, β) συγκρινόμενο με τους περιορισμούς των λοιπών συνταγματικών 
ελευθεριών που περιορίζει η Κ.Υ.Α..  
 Β. Είναι εντελώς διαφορετικός περιορισμός η προσωρινή παύση 
λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων που λειτούργησαν υπό 
περιορισμούς σε διαρκή βάση μετά την Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020), και δυσανάλογα εντονότερος και 
ισχυρότερος ο διαρκής περιορισμός από τις 16 Μαρτίου 2020 έως σήμερα 
στο δικαίωμα συλλογικής λατρείας (δημόσια λατρεία) των αιτουσών και των 
μελών τους. Ειδικότερα, έχει σημασία ότι ήδη  δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020) απαγορευόταν 
απολύτως η συμμετοχή κοινού στην συλλογική λατρεία (δημόσια λατρεία), 
πλην τριών εορτών (25.12.2020, 1.1.2021, 6..20201), και αίφνης μειώθηκε η 
συμμετοχή των πιστών από 3 σε 2 εορτές. Επομένως δεν δικαιολογείται γιατί 
μέσα στο πλαίσιο θεμιτών περιορισμών, δεν επιλέχθηκε το δικαίωμα 
λατρείας να εξυπηρετηθεί μαζί με άλλα δικαιώματα, που δεν έχουν σχέση με 
προτεραιότητες επιβίωσης, αλλά επιτράπηκε η συλλογική άσκηση της 
λατρείας μόνο 3 φορές υπό περιορισμούς, και τελικά απομειώθηκε σε 2 
φορές με την προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α.. Ιεράρχηση των περιοριζόμενων 
ατομικών δικαιωμάτων δεν υφίσταται, αλλά ο νομοθέτης υποχρεούται στην 
καλύτερη δυνατή εναρμόνισή τους.   
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 Είναι απολύτως σεβαστό και κατανοητό από τις αιτούσες ότι στην 
σύγχρονη εποχή η Πολιτεία κατοχυρώνει το συνταγματικό δικαίωμα 
ανάπτυξης της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.) που διαλαμβάνει και τους 
παντοειδείς προσωπικούς, κοινωνικούς ή καταναλωτικούς «εορτασμούς», τις 
ανταλλαγές επισκέψεων λόγω των μεγάλων χριστιανικών εορτών, τον 
καλλωπισμό κλπ, όπως και ξέχωρα από την ανωτέρω συγκυρία, την 
απαραίτητη λειτουργία υπό περιορισμούς των εμπορικών καταστημάτων 
ακόμα και για μη απολύτως απαραίτητα είδη, κομμωτηρίων, κέντρων 
αισθητικής κ.λπ. μέσα στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.  
 Από τα ανωτέρω όμως προκύπτει ότι σε αντίθεση με τις λοιπές 
ατομικές ελευθερίες, που περιορίσθηκαν με τις Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12.2020, ΦΕΚ Β΄ 5509/15.12.2020) και Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 (B’ 1/02.01.2021), το δικαίωμα συλλογικής άσκησης 
της λατρείας (δημόσια λατρεία) για τις αιτούσες και τα μέλη τους 
απαγορεύθηκε απολύτως πλην τριών εξαιρέσεων (εορτή Χριστουγέννων, 
Μεγ. Βασιλείου), οι οποίες μειώθηκαν με την προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. σε δύο 
εορτές. Επιπλέον, ενώ αρχικά επιτράπηκαν με την Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 θεωρητικά σε όλο τον πληθυσμό της 
Επικράτειας οι μετακινήσεις και οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους οικιών 
μέχρι 9 άτομα και χωρίς καμία άλλη υγειονομική προϋπόθεση, πλέον εξ 
αιτίας αυτής της «χαλάρωσης» (τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν 
μετά από 10 ή 15 ημέρες) απαγορεύεται ακόμα και για μία ημέρα 
(Θεοφάνεια) η προσέλευση πιστών έως 25 άτομα σε μικρούς Ναούς ή 50 
άτομα σε μεγάλους Ναούς με αποστάσεις 2 μέτρων μεταξύ τους και 1 άτομο 
ανά 15 τ.μ., διαρκή χρήση μάσκας και διάθεση αντισηπτικών και φυσικό 
αερισμό των Ναών.  
 Είναι απολύτως απρόσφορη και προδήλως δυσανάλογη εν όψει του 
δημοσίου συμφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας, η επιλογή 
της Πολιτείας να μην προστατεύει τη δημόσια λατρεία εξ ίσου με άλλα 
δικαιώματα όπως π.χ. το δικαίωμα στον καλλωπισμό, σε επισκέψεις και 
διασκέδαση σε οικίες συγγενών και φίλων, φυσικά επιβάλλοντας τους 
αναγκαίους περιορισμούς. Αντ' αυτού η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α., αφού 
ικανοποιήθηκαν υπό περιορισμούς τα ανωτέρω δικαιώματα κατά την 
περίοδο των εορτών (Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς) επέλεξε μετά τις 
2.1.2021 να απαγορεύσει απολύτως τη δημόσια λατρεία, η οποία για 
αρκετούς πολίτες είναι προσωπική ανάγκη ζωτικής σημασίας και αυτή η 
ανάγκη τους δεν υπόκειται σε λογοκρισία ή υποτίμηση από το Κράτος.  
 Πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι και πριν την έκδοση της 
προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. επίσης απαγορευόταν απολύτως από την 
προϊσχύσασα Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 (Β΄ 
5509/15.12.2020) η δημόσια λατρεία στους ορθοδόξους Ιερούς Ναούς με 
παρουσία έστω περιορισμένου αριθμού πιστών, πλην των Χριστουγέννων και 
της εορτής του Μεγ. Βασιλείου, κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. 
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εντείνει πλέον την απαγόρευση, καταργώντας μία εξαίρεση (εορτή των 
Θεοφανείων. 
 Γ. Στο σημείο αυτό και καθ' υποφοράν, επισημαίνεται ότι η βάσει του 
Παραρτήματος ΙΙΙ παρ. 3 της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. επιτρεπτή προσέλευση 
πιστών στους Ναούς για «κατ' ιδίαν προσευχή» μία (1) ώρα μετά από το 
πέρας των λατρευτικών πράξεων, που θα γίνονται μόνο με την παρουσία 
κληρικών, ιεροψαλτών και του προσωπικού των Ιερών Ναών, δεν αποτελεί σε 
καμία περίπτωση λατρευτικό αντιστάθμισμα της απόλυτης απαγόρευσης 
συλλογικής άσκησης της θείας λατρείας (βλ. παρ. 3 Παραρτήματος ΙΙΙ 
προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. : «3. Η προσέλευση φυσικών προσώπων για κατ’ 
ιδίαν προσευχή και βραχεία παραμονή στον χώρο λατρείας επιτρέπεται … 
Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η τέλεση λειτουργίας λατρευτικής σύναξης, 
ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, πρέπει να παρέλθει 
υποχρεωτικά χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας πριν επιτραπεί η 
ατομική προσευχή στον εν λόγω χώρο λατρείας. Κατά το διάστημα αυτό 
πρέπει να διενεργείται φυσικός αερισμός του χώρου λατρείας»).  
 Οι συντάκτες της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. θεώρησαν ότι με την 
πρόβλεψη «ατομικής προσευχής» («Βεβαίως, παραμένει η δυνατότητα 
παρεμπίπτουσας ατομικής προσευχής των πιστών στους ναούς» κατά την 
κυβερνητική ανακοίνωση της 4.1.2021) μετριάζουν την απόλυτη απαγόρευση 
συλλογικής άσκησης της λατρείας (δημόσια λατρεία), έχοντας ίσως κατά νου 
το δίπολο «ομαδική άθληση / ατομική άσκηση», που υπάρχει σε άλλες 
διατάξεις της Κ.Υ.Α. –ωστόσο οι ορθόδοξοι Ιεροί Ναοί δεν είναι χώροι 
ατομικού διαλογισμού ή γιόγκα στούντιο.   
 Για την Ανατολική Ορθοδοξία η Εκκλησία είναι γεγονός και ως γεγονός 
πραγματοποιείται και υπάρχει σε όσο μέτρο συμβαίνει η σύναξη, η 
βιωματική συνάντηση των μελών της (γι' αυτό και καλείται «Εκκλησία») 
μεταξύ τους και με τον Κύριο Ιησού Χριστό κατά την Θεία Λειτουργία, και η 
θεολογία και παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας του Χριστού αναγνωρίζει 
μόνο την συλλογική άσκηση της λατρείας (δημόσια λατρεία) ως τρόπο του 
ανήκειν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πρόβλεψη δυνατότητας «ατομικής 
προσευχής» δεν αποτελεί ισοδύναμο ή υποκατάστατο της συλλογικής 
άσκησης της λατρείας και αποτελεί θεολογική επινόηση του νομοθέτη, που 
πάντως δεν αφορά τις θρησκευτικές κοινότητες της Ανατολικής Ορθοδοξίας. 
Φυσικά, ο νομοθέτης ως θρησκευτικά ουδέτερος κατά την έννοια των 
άρθρων 9 και 11 ΕΣΔΑ δεν μπορεί να θεολογήσει, υποδεικνύοντας θετικά σε 
οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα άλλους τρόπους άσκησης της 
λατρευτικής πρακτικής της και κατ' ουσίαν ύπαρξής της. Συνεπώς, η ατομική 
προσευχή δεν αποτελεί ένα ηπιότερο μέσο, που τίθεται στη διάθεση των 
χριστιανών μελών των αιτουσών, αλλά μια δυνατότητα, που προέρχεται από 
άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και δεν αναπληροί την απόλυτη 
απαγόρευση συλλογικής άσκησης της λατρείας (δημόσια λατρεία) που είναι 
υπαρκτική προϋπόθεση των αιτουσών κατά το δόγμα και την παράδοση της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.  
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 Δ. Με βάση τις ανωτέρω επίσημες δηλώσεις ο διακηρυσσόμενος 
στόχος της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. είναι η διαχείριση της αναμενόμενης 
αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού covid-19 προκειμένου να 
διευκολυνθεί το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στις 11.1.2021 (βλ. ανωτέρω επίσημη δήλωση 2.1.2021 και στις 
3.1.2021 συνέντευξη σε https://media.gov.gr/simeia-synentefksis-ston-
tileoptiko-stathmo-skai-6/ : «Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ανοίξουν στις 
11 Ιανουαρίου. Η κίνηση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός ήταν προληπτική. 
Έχοντας υπόψη την εξέλιξη των κρουσμάτων και την υγειονομική κατάσταση 
της χώρας αποφασίστηκε να ζητήσουμε από όλους τους Έλληνες να μείνουν 
στο σπίτι αυτήν την εβδομάδα ώστε να ρίξουμε ακόμη περισσότερο το 
επιδημιολογικό φορτίο και να ανοίξουν τα σχολεία μας με ασφάλεια. Τα 
σχολεία μας θα ανοίξουν 11 Ιανουαρίου.  Όλες οι βαθμίδες»).  
 Τελικά και αυτός ο στόχος, πριν ακόμα αρχίσει να ισχύει η 
απαγόρευση της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. ως προς την εορτή των Θεοφανείων, 
φαίνεται ότι υποβαθμίζεται σε άνοιγμα μόνο των νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων (ανακοίνωση ΥΠΕΘ 4.1.2021 βλ. 
https://www.minedu.gov.gr/rss/47443-04-01-21-anoigoume-ta-sxoleia-mas-
tiroyme-ta-metra-mathainoume-asfaleis-2: «Κατόπιν θετικής εισήγησης της 
Επιτροπής των ειδικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ανακοινώνει τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021. Επίσης ανακοινώνεται η συνέχιση της 
δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων από την ίδια ημερομηνία. Οι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν στα ανωτέρω σχολεία καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 
Παρασκευή 8/1/2021 (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 8/1/2021). Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα 
λύκεια, ξεκινούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 8/1/2021 και 
η δια ζώσης επαναλειτουργία τους θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα»). 
 Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι μη αναγκαία και 
απρόσφορη σε μια δημοκρατική κοινωνία η κατάργηση μετά τις 3.1.2021 
ακόμα και της εξαίρεσης που επιτράπηκε με την προηγούμενη Κ.Υ.Α. για την 
συμμετοχή στην λατρεία κατά την εορτή των Θεοφανείων, η οποία μπορούσε 
να διατηρηθεί υπό τους αυστηρούς περιορισμούς της (25 άτομα ή 50 άτομα 
ανάλογα με το εμβαδόν, 1 άτομο ανά 15 τμ., αποστάσεις 2 μέτρων, φυσικός 
αερισμός Ναών, σταθμοί απολύμανσης κλπ.) ή και υπό ακόμα 
αυστηρότερους περιορισμούς.  
 Ε. Επιπλέον είναι μη αναγκαία και απρόσφορη σε μια δημοκρατική 
κοινωνία και μη δικαιολογημένη εν όψει του δημοσίου συμφέροντος, η 
απόλυτη απαγόρευση της τέλεσης χριστιανικών γάμων με την παρουσία μόνο 
των μελλονύμφων και του αναδόχου ή βαπτίσεων με την παρουσία μόνον 
των γονέων, του τέκνου τους και του αναδόχου, καθ' όσον τελούνται 
κανονικά καθ' όλο αυτό το διάστημα από τις 16.3.2020 (οπότε άρχισαν οι 
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περιορισμοί και οι απαγορεύσεις στην άσκηση της δημόσιας λατρείας) έως 
σήμερα πολιτικοί γάμοι στα Δημαρχεία με την παρουσία των ίδιων 
προσώπων (μελλόνυμφοι, μάρτυρες).  
 Για τους ανωτέρω το δικαίωμα δημόσιας λατρείας (13 Συντ. 9, 11 
ΕΣΔΑ) παραβιάσθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας με τις 
κρίσιμες διατάξεις της προσβαλλόμενης Κ.Υ.Α. 
 
 
3ος λόγος: Παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.  
 
 Όλες οι Κ.Υ.Α. περιορισμού της λατρείας που μέχρι σήμερα ίσχυσαν 
(πλην της πρώτης Κ.Υ.Α. της 16.3.2020, ΦΕΚ Β΄ 872/2020) προήλθαν από 
διαβουλεύσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 (όπως επισημαίνει και στην 
κυβερνητική ανακοίνωση της 4.1.2021 : «Η κυβέρνηση σε όλα τα στάδια της 
πανδημίας βρισκόταν σε διαρκή διαβούλευση με την Εκκλησία για τα θέματα 
των λειτουργιών, με σεβασμό στη δημόσια υγεία αλλά και την πίστη των 
ανθρώπων»).  
 Πράγματι στις 12 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η καταργηθείσα 
Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (Β΄ 5486/12.12.2020), η 
οποία απαγόρευε απολύτως την λειτουργία των ορθοδόξων Ιερών Ναών με 
παρουσία λαού (δημόσια λατρεία) κατά το διάστημα ισχύος της και 
αναθεωρήθηκε μετά από την 14.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19, που 
εισηγήθηκε την περιορισμένη δημόσια λατρεία για 3 ημέρες υπό αυστηρά 
υγειονομικά μέτρα, που έτυχαν της αποδοχής της Εκκλησίας της Ελλάδος.   
 Όπως εκ των υστέρων προκύπτει όμως, ήταν εκ των προτέρων γνωστές 
οι συνέπειες που θα προκύψουν από την κυκλοφορία των πολιτών για άλλες 
μη αναγκαίες δραστηριότητες, πέραν των ήδη επιτρεπτών λόγω της ζωτικής 
τους σημασίας (αγορά προϊόντων, φαρμακεία, μετάβαση σε άτομα χρήζοντα 
βοήθειας, ατομική άσκηση κλπ). Πρέπει δε να υπομνησθεί ότι από τις 
12.12.2020 η καταργηθείσα ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020, η 
δεν επέτρεπε καθόλου τη δημόσια λατρεία, παρότι επέτρεψε τη μαζική 
κυκλοφορία για μετάβαση σε καταστήματα (πέραν των καταστημάτων 
τροφίμων) πώλησης ειδών μη ζωτικής σημασίας (click away).  
 Για τον λόγο αυτό μόλις έληξαν η μαζική κυκλοφορία του κόσμου και 
οι συνεστιάσεις λόγω των εορτών των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και 
πριν καν ανακύψει μεταβολή των επιδημιολογικών δεδομένων, την επόμενη 
ημέρα (2.1.2021) καταργήθηκε η Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
80588/14.12.2020 (Β΄ 5509/15.12.2020), με συνέπεια η ήδη περιορισμένη 
στο ελάχιστο (με την προγενέστερη Κ.Υ.Α.) συλλογική άσκηση της λατρείας 
(δημόσια λατρεία) να απαγορευθεί και πάλι απολύτως και απροειδοποίητα. 
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Εν τω μεταξύ οι χιλιάδες Ενοριακοί Ιεροί Ναοί είχαν ήδη προβεί σε 
προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργικών πράξεων με την παρουσία 
πιστών και την παράδοση του Αγιασμού με βάση τα υγειονομικά μέτρα της 
καταργηθείσας Κ.Υ.Α.. Η ασυνεπής πρακτική αυτή του κανονιστικού νομοθέτη 
βασίζεται στην αναμονή της αύξησης κρουσμάτων που συνδέεται αιτιωδώς 
με δικές του ενέργειες (όχι της αιτούσας Εκκλησίας της Ελλάδος) και 
κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύσαν κατά το διάστημα των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Περαιτέρω αναφαίνεται ως  εκ της 
επιλογής του χρόνου ανάκλησης (2.1.2021) ότι η επικείμενη αύξηση 
κρουσμάτων ήταν εκ των προτέρων γνωστή κατά την έκδοση της από 
14.12.2020 ΚΥΑ, γι' αυτό και καταργήθηκε αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά με 
την προσβαλλόμενη (2.1.2021). Για τους λόγους αυτούς οι κρίσιμες διατάξεις 
της Κ.Υ.Α. αντιβαίνουν στην αρχή της χρηστής διοίκησης, αλλά και στην αρχή 
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου σε σχέση με θιγόμενη 
την Εκκλησία της Ελλάδος και τις αιτούσες Ιερές Μητροπόλεις.   

______________________ 

 
Επειδή γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δεν απαιτείται να 

κατατεθεί, καθ’ όσον ο υπογράφων δικηγόρος συνδέεται με έννομη σχέση 
έμμισθης εντολής επί παγία αντιμισθία με νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146), ήτοι την 
«Εκκλησία της Ελλάδος», επομένως δεν απαιτείται η κατάθεση γραμματίου 
κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 8β του ν. 4205/2013 
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Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 σημείο με 

Α/Α 11 του Πίνακα και του Παραρτήματος ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 
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