
ΑΤΕΛΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
25 §4  Ν. 2579/98 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 

1. Της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Νίκαια, οδός Κύπρου & Ιωνίας ΤΚ 18450, ΑΦΜ 090298828, 
νοµίµως εκπροσωπουµένης 

2. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύµνης, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα   Καλλονή Λέσβου. ΤΚ 81107, ΑΦΜ 800145504, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

3. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Σπάρτη, οδός Λυσάνδρου 5, ΤΚ 
23100, ΑΦΜ 090080784, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

4. Της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωµαρίου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Μυτιλήνη, οδός Μητροπόλεως 1, 
ΤΚ 81100, ΑΦΜ 090040020, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

5. Της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Ναύπακτος, οδός Γ. Αθανασιάδη-
Νόβα 1, ΤΚ 30300, ΑΦΜ 090068088, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

6. Της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Νεάπολη Θεσσαλονίκης, οδός 
Μητροπόλεως 11. ΤΚ 56728, ΑΦΜ 090074384, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

7. Της Ιεράς Μητροπόλεως εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Νέα 
Ιωνία., Λεωφ. Ηρακλείου 340, ΤΚ 14231, ΑΦΜ 090215580, 
νοµίµως εκπροσωπουµένης 

8. Της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαµαριάς, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Καλαµαριά, οδός Μητροπολίτου 
Χρύσανθου 1, ΤΚ 55132, ΑΦΜ 090067196, νοµ ίµως 
εκπροσωπουµένης 

9. Της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σµύρνης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα, Νέα Σµύρνη, οδός Αγίου Ανδρέου 14, ΤΚ 171 22, 
ΑΦΜ 090115739, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

10.Της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Πρέβεζα. ΤΚ 48100, ΑΦΜ 
090046625, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

11.Της Ι εράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου , 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Ξάνθη, Πλατεία Μητροπόλεως. Τ 
Θ 270. ΤΚ 67100, ΑΦΜ 097572369, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

12.Της Ιεράς Μητροπόλεως Παραµυθίας, Φιλιατών, Γηροµερίου και 
Πάργας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Παραµυθιά. ΤΚ 46200 , 
ΑΦΜ 090141038, νοµίµως εκπροσωπουµένης 
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13.Της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Χώρα Νάξου ΤΚ 84300, Νάξος, ΑΦΜ 090107936, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

14.Της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα 
Πάτρα, οδός Βότση 34, Τ.Θ. 2155. ΤΚ 26221, ΑΦΜ 090239724, 
νοµίµως εκπροσωπουµένης 

15.Της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Πειραιάς, οδός Ακτή Θεµιστοκλέους 190, ΤΚ 18539, ΑΦΜ 
090013458, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

16.Της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Περιστέρι, οδός Χαλκοκονδύλη και Εθνικής Αντιστάσεως 
96, ΤΚ 12131, ΑΦΜ 099485442, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

17.Της Ι εράς Μητροπόλεως Πολυανής κα ι Κ ιλκ ισ ίου , 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα  Κιλκίς, οδός Ελ. Βενιζέλου 2, ΤΚ 
611 00, ΑΦΜ 090069362, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

18.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σάµου και Ικαρίας, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Σάµος, οδός 28ης Οκτωβρίου Τ . 83100, ΑΦΜ 
090234335, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

19.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα  Κοζάνη, οδός Χαρισίου Μεγδάνη 6, Τ. Κ. 50100 
(τέρµα οδού Αγίας Παρασκευής), ΑΦΜ 090116816, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

20.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα  Σέρρες, οδός Κύπρου 10, ΤΚ 62122, ΑΦΜ 
090030596, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

21.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου , εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Σιδηρόκαστρο, οδός Μητροπόλεως 12. ΤΚ 62300, 
ΑΦΜ 090126686, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

22.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Σιάτιστα, οδός Μητροπολίτου Ιακώβου 1. ΤΚ 
50300 , ΑΦΜ 099290141, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

23.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Καλαµπάκα, οδός Βλαχάβα 43. Τ. Κ. 42200, ΑΦΜ 
090107696, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

24.Της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και 
Μήλου, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Ερµούπολη Σύρου, οδός 
Σταµατίου Βαφειαδάκη 2, ΤΚ 84100, ΑΦΜ 090105304, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

25.Της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, εκκλησιαστικού 
ν.π.δ.δ., έδρα Τρίκαλα, οδός Απόλλωνος 19, Τ. Κ. 42100, ΑΦΜ 
090176837, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

26.Της Ι εράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας , 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Κυπαρισσία ΤΚ 24500, ΑΦΜ 
090416087, νοµίµως εκπροσωπουµένης 
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27.Της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Ύδρα, ΤΚ 18040, ΑΦΜ 
090120798, νοµίµως εκπροσωπουµένης 

28.Της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Λαµία. Τ. Κ. 35100, ΑΦΜ 090167306, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

29.Της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Καβάλα, οδός Μητροπόλεως 1. 
Τ.Θ.: 1243. Τ. Κ. 65403, ΑΦΜ 090053710, νοµ ίµως 
εκπροσωπουµένης 

30.Της Ιεράς Μητροπόλεως   Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Φλώρινα, οδός Μητροπόλεως 1, 
Τ.Θ. 20, Τ. Κ. 53100, οδός, ΑΦΜ 090053200, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

31.Της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Άµφισσα. Τ. Κ. 33100, ΑΦΜ 090094414, νοµίµως 
εκπροσωπουµένης 

32.Της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., 
έδρα Χαλκίδα, οδός Βάκη 21, Τ.Κ. 34100  , ΑΦΜ 090014037, 
νοµίµως εκπροσωπουµένης 

33.Της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών, 
εκκλησιαστικού ν.π.δ.δ., έδρα Χίος, οδός Κων/νου Αµάντου 24. 
Τ. Κ. 82100, ΑΦΜ 090133770, 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, 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 
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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 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.  
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 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.  

  8



 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. 
Οι Ιερές Μητροπόλεις συναποτελούν την Εκκλησία της Ελλάδος κατά 
το άρθρο 11 ν. 590/1977, η οποία αποτελεί θρησκευτική κοινότητα 
κληρικών και λαϊκών µελών Της κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του 
Καταστατικού της Χάρτη (ν. 590/1977) : «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».  
 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 
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του Μεγάλου Αγιασµού ακόµα και εντός των Ιερών Ναών και παρά την 
χρήση υγειονοµικών µέτρων (χρήση µάσκας, ανοικτά παράθυρα και 
θύρες, ύπαρξη αντισηπτικών, 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 
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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 
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. 
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  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 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 
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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’ 
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 αντ ικε ίµενο της νοµοθετ ικής 
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 
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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 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 
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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  

 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. 
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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 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.  
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 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  
 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 
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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 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).» 
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 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 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 
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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 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 
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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.   
 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 
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«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. 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 
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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.  
 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 
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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 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 
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(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. 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 Εκκλησίας της 
Ελλάδος ή των Ιερών Μητροπόλεων) 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 
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διοικουµένου σε σχέση µε θιγόµενη την Εκκλησία της Ελλάδος και τις 
αιτούσες Ιερές Μητροπόλεις.   

______________________ 

Επειδή γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών εκδόθηκε για τον 
υπογράφοντα δικηγόρο µε αριθµό ΔΣΑ Νο Π2841689. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

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. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 (B’ 1/02.01.2021) 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΤΖΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ. 

Α.Μ. 24265 Δ.Σ.Α. 

Σόλωνος 60, 10672 Αθήνα 

Α.Φ.Μ. 066910170 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών 

Τηλ. 2103621256, 6972815401, φαξ 2103621258 

e-mail : chartzisnikos@yahoo.gr
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