
Σχετικά  µε την παρούσα προσφυγή  
Η παρούσα προσφυγή  είναι ένα νοµικό  κείµενο και µπορεί  να έχει 
επιπτώσεις στα δικαιώµατα καιστις υποχρεώσεις σας. Παρακαλούµε 
ακολουθήστε τις παρεχόµενες οδηγίες στα "Πληροφοριακό  ∆ελτίο 

γιατη συµπλήρωση του εντύπου προσφυγής '. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
συµπληρώσει όλα τα πεδία που αφορούν την περίπτωσή  σας και ότι 

έχετε παράσχει όλα τα σχετικά  έγγραφα. 

ΟΗΕ - 2021/1 

Έντυπο προσφυγής 

Προειδοποίηση: Εάν η πρσσφιηή  σας είναι ελλιπής δεν θαγίνει αποδεκτή  

(βλ. Άρθρο 47 του Εσωτερικού  Κανονισµού  του ∆ικαστηρίου). Παρακαλώ  
σηµειώστε ιδίως όπm Άρθφ 47 παρ.2 α) ορίΓ~ιόπm έντυπο προσφυγής 
ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει στα ανdστοιχα µέρη µια συνοπτική  έκθεση των 
πραγµατικών περιστατικών, των ισχιιριζόµεωιν παραβιάσεων και των 

πληροφοριών οχετυcά  µετα συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις παραδεκτού. 

7ο έντυπο πφσφWής Θα πρέπεινα είναι δεόντως συµπληρωµένο έτσι ώστε 

να µπορέσειτο ∆ικαστήρια να καθορίσειτη φύση καιτο σκοπό  της 
προσφυγής » ρίς να καταφύγει σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. 

ΕUΠΟΡΕΑΝ C0URΤ ΟΣ NUMAV πΙCΗΤ5 

COUR EUROPΈENNE DE5 DRORS ΌΕ Ι'ΗΟΜΜΣ 

Ετικέτες µε γραµµωτό  κώδικα (Bar ωά) 

Εάν έχετε ήδη λάβει ένα σετ ετικετών µε γραµµωτό  κώδικα από  το 
Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, παρακαλώ  
τοποθετήστε µία ετικέτα µε γραµµωτό  κώδικα στο κατωτέρω πλαίσιο. 

Αριθµός καταχώρισης 

Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθµό  καταχώρισης από  το 
∆ικαστήριο σχετικά  µε αυτές τις αιτιάσεις, παρακαλώ  να τον 
επισηµάνετε στο κατωτέρω πλαίσιο. 

Α. Ο προσφεύγων 

Α.Ι. Φυσικό  πρόσωπο 
Αυτό  τσ τµήµα αναφέρεται µόνο σε πρσαφεύγοντες (φυσικά  
πρόσωπα). Εάν ο προσφεύγων είναι νοµικό  πρόσωπα, 
παρακαλώ  πηγαίνετε στο τµήµα Α.2. 

1, Επώνυµο 

2.'Ονοµα / Ονόµστα 

3. Ηµεροµηνία γεννήσεως 
! Ί 	Ί 	 ι π.χ.31,d21960 

Η Η Μ Μ Ε Ε Ε Ε 

5. Εθνικότητα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Α.2. Νοµικό  πρόσωπο 

Αυτό το τµήµα Θα πρέπει να συµπληρωθεί  µόνο εάν ο 
προσφεύγων είναι εταιρεία, ΜΚΟ, ένωση ή  οποιοδήποτε άλλο 
νοµικό  πρόσωπο. Σε αυτή  την περίπτωση, παρακαλώ  
συµπληρώστε καιτο τµήµα 0.1. 

Επωνυµία 

Αριθµός µητρώου (εάν υπάρχει) 

Ηµεροµηνία σύστασης ή  εyγραφής (εάν υπάρχει) 

π.χ. 2709%2012 

Χ Η Μ Μ Ε Ε Ε Ε 

∆ραστηριότητα 

Έδρα 

4. Τόπος γεννήσεως 

Ι 
Ι ' 	  

6. ∆ιεύθυνση 
Ι ~( 

    

  

ΕΛΛΑ∆Α ί ' 

Τηλέψωνο (συµπεριλαµβανοµένου διεθνούς κωδικού  κλήσης) 

(0030) 

Email (εάν υπάρχει) 

Τηλέφωνο (συµπεριλαµβανοµένου διεθνούς κωδικού  κλήσης) 
ϊ  

Email 

9. Φύλο αρσενικό 	 θηλυκά  
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Β. Κράτος / Κράτη εναντίον του οποίου / των οποίων στρέφεται η προσφυγή  

17. Σηµειώστε το όνοµα / τα ονόµατα του Κράτους / των Κρατών εναντίον του οποίου / των οποίων στρέφεται η προσφυγή  

ΑΙΒ - Αλβανία 	 Ι7Α - Ιταλία 

AND - Ανδόρα 	 ΕΙΕ - Λιχεενστάιν 

ΜΜ - Αρµενία 	 LTU - Λιθουανία 

ΑUΤ - Αυστρία 	 i lUΧ - Λουξεµβούργο 

ΑΖΕ - Αζερµπαϊτζάν 	 Ι _ jj ΕΝΑ - Λετονία 

ΒΕΙ - Βέλγιο 	 MCO - Μονακό  

BGR - Βουλγαρία 	 Η MDA - Μολδαβία 

ΒΙΗ - Βοσνία και Ερζεγοβίνη 	 Γι MKD - Βόρεια Μακεδονία 

CHE - Ελβετία 	 [Ϊ  ΜΙΤ - Μάλτα 

CΥΡ - Κύπρος 	 J ΜΝΕ - Μαυροβούνιο 

12Ε - Τσεχία 	 [Ϊ  NLD - Ολλανδία 

DEU - Γερµανία 	 ι 	NOR - Νορβηγία 

DΝΚ - ∆ανία 	 Η ΡΟΙ - Πολωνία 

Ε5Ρ - Ισπανία 	 Η J PRT - Πορτογαλία 

Ε5Τ - Εσθονία 	 ROU - Ρουµανία 

ΕΙΝ - Φινλανδία 	 [Ϊ  RUS - Ρωσία 

ΕΚΑ - Γαλλία 	 Ϊ  5MR - Αµιος Μαρίνος 

GBR - Ηνωµένο Βασίλειο 	 [Ι 511Β - Σερβία 

GEO - Γεωργία 	 [Ϊ  5νΚ - Σλοβακία 

611ς - Ελλάδα 	 Γ 	5νΝ - Σλοβενία 

- Κροατία 	 [Ϊ  5Ε - Σουηδία 

HUN- Ουγγαρία 	 Ϊ  TUR- Τουρκία 

1111- Ιρλανδία 	 [Ϊ· 	Κ11 - Ουκρανία 

15L- Ισλανδία 

Η 

∆ 

J 

Ϊ  

C 
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C. Εκπρόσωπος / Εκπρόσωποι φυσικού  προσώπου 

∆εν είναι απαραίτητα τα φυσικά  πρόσωπα να εκπροσωπούνται από  δικηγόρο σε αυτό το στάδια της διαδικασίας. Εάν δεν 

εκπροσωπείται ο πρασφεύγων, παρακαλώ  πηγαίνετε στο τµήµα Ε. 

Εάν υποβάλετε την προσφυγή  στο όνοµα κάποιου φυστκού  προσώπου και δεν είστε δικηγόρος (εάν π.χ. είστε συγγενής, φίλος, 

δικαστικός συµπαραστάτης), συµπληρώστε το τµήµα 1.1. Εάν είστε δικηγόρος, συµπληρώστε το τµήµα C. 2. Και στις δυο περιπτώσεις, 

παρακαλώ  συµπληρώστε και το τµήµα 63. 

[.1. Μη δικηγόρος 	 C.2. ∆ικηγόρος 
 

18. Ιδιότητα/σχέση 	 26. Επώνυµο 

Ι 	 ί Ι 

Επώνυµο Ί   

Όνοµα! Ονόµατα 

---- _ 
Εθνικότητα 

Γ 
∆ιεύθυνση 

Όνοµα / Ονόµατα 

ί  

Εθνικότητα 

[ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ιεύθυνση 

-
Ι 

Τηλέφωνο (συµπεριλαµβανοµένου διεθνούς κωδικού  κλήσης) 30. Τηλέφωνο (συµπεριλαµβανοµένου διεθνούς κωδυcού  κλήσης) 

	

Ι 1, (0030) 	 &(0030) 	 — 

βαχ 	 31. βαχ 

(0030) 

Email 

Ι 

   

32. Email 

       

               

               

                 

                 

                 

(13. Πληρεξούσιο 
Ο προσφεύγων µπαρείνα εξουσιοδοτεί  οποωνδήπσεεεκπρόσωπο να ενεργεί  εξ ονόµατός του θέτοντας την υπογραφή  του στο κατωτέρω πλαίαω 
33.Ο εκπρόσωπος που έχει διορίσειπρέπεινα δηλώσει στι δέχειαινατον εκπροσωπήσει θέτοντας την υπογραφή  του στο κατωιέρω πλαίσιο 35. 

Με το παρόν εξουσιοδοτώ  το πρόσωπο που υποδεικνύεται παραπάνω να µε εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού  
∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτωντσυ Ανθρώπου, ολειικά  µετην προσφυγή  µου η σπσίαέχει υποβληθεί  σύµφωνα µετο άρθρο 34της Σύµβασης. 

33. Υπογραφή  προσφεύγοντα 

  

34. Ηµεροµηνία 

 

      

   

1 ; 	Θ η 2 υ 2 1 πχ.27/09/2015 

Η Ν Μ Μ Ε Ε Ε Ε 

Με τα παρόν δέχοµαι να εκπροσωπήσω τον προσφεύγοντα στη διαδικασία ενώπιον ταυ Ευρωπαϊκού  ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου, σχετικά  µε την προσφυγή  η οποία έχει υποβληθεί  σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Σύµβασης. 

35. Υπογραφή  του εχπρσσώ~του 36. Ηµεροµηνία 

Ί ΟΙ 	Ι2 ο 2 '1 π.χ. 27/09/2015 

κ Μ Μ Μ Ε Ε Ε Ε 

Ηλεκτρονικη επυcαιν ό  6ιhεταυ»ιέυ εκπσοσώπου και του ∆ικαστηρίου 

37. Ηλεκτρονικη οιευtlυνσr, '" ... γυι πογαµιαιηύ  εComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιµοποιεί  ήδη eComms, παρακαλώ  σηµειώστε την 
ηλεκτρονική  διεύθυνση (emaiη για τον υπάρχοντα λογαριασµό  eComms) 

— - - — 	 — Συµπληρώνοντας αυεό  το πεδίο συµφωνείτε να χρησιµοποιηθεί  
 	το σύστηµα eComms. 



ι, 

48. Εθνικότητα 40.'Ονο µα / Ονόµατα 

Γ
41. Εθνικότητα 	 49. ∆ιεύθυνση 

. 42. ∆ιεύθυνση 

43. Τηλέφωνο (συµπεριλαµβανοµένου διεθνούς κωδικού  κλήσης) Ι 50. Τηλέφωνο (συµπερΑαµβανοµένου διεθνούς κωδικού  κλήσης) 

~ ι 	 ιι 	Ι 

βαχ 	 51. βαχ 

Ι 
Email 	 52. Email 

ί  

0.3. Πληρεξούσιο 
Ο εκπρόσωπος του νοµικού  προσώπου πρέπει να εξουσιοδοτεί  οποιονδήποτε δικηγόρο που το υπερασπίζεται να ενεργεί  εξ 
ονόµατός του θέτοντας την υπογραφή  του στο κατωτέρω πλαίσιο 53.0 δικηγόρος που έχει διορίσει πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται 
να εκπροσωπήσει το νοµικό  πρόοωπσ θέτοντας την υπογραφή  του στο κατωτέρω πλαίσιο 55. 

Μετο παρόν εξουσυιδοπύ  το ιτρόσισποπσυ υποδευινιίεταιστο παραιτάνωτµήµα 02. να εκπροσωπήσειτο νοµυιδπρόσωπο στη διαδικασία ενώπιωmυ 
Ευρωπάίχού  ∆ικαστηρίου των∆υcαυυµάτωντου Ανθρώπου, σχετικά  µε την προσφυγή  η οποία έχει υποβληθείσύµφωνα µε το άρθρο 34της Σύµβασης. 

53. Υπογραφή  του εκπροσώπου του νοµικού  προσώπου 	 54. Ηµεροµηνία 

π.χ. 27/09/2015 

Η Η Μ Μ Ε Ε Ε Ε 

Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων -'Εντυπα προσφυγής 

D. Εκπρόσωπος J Εκπρόσωποι νοµικού  προσώπου 

Εάν ο πρσσφεύγων είναι νοµικό  πρόσωπο, θα πρέπει αυτό  να εκπροσωπείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου από  κάποιον που 

νοµιµοποιείται να ενεργεί  εξ ονόµατός του και για λογαριασµό  του (π.χ. ένα διευθυντικό  στέλεχος ή  άλλον υπεύθυνο δεόντως 

εξουσιοδοτηµένα). Σε αυτή  την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο τµήµα 0.1. 

Εάν ο ως άνω εκπρόσωπος διορίζει δικηγόρο για να υπερασπιστεί  το νοµικό  πρόσωπο, Θα πρέπει επίσης να συµπληρωθούν και τα 

δυο τµήµατα 0.2. και 0.3. 	 - 

D.1. Εκπρόσωπος του νοµικού  προσώπου 	 D.Z. ∆ικηγόρος 

Ιδιότητα / σχέση (επισυνάψτε δικαιολογητικό) 	 46. Επώνυµα 
 	ι 	  

Ι  

Επώνυµο 	 47. Όνοµα / Ονόµατα 

Με co παρόν δέχοµαι να εκπροσωπήσω το νοµικό  πρόσωπο στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού  ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου, σχετικά  µε την προσφυγή  η οποία έχει υποβληθεί  σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Σύµβασης. 

55. Υπογραφή  του δικηγόρου 	 56. Ηµεροµηνία 

π.χ. 27/09/2015 

ι Ι 	 
Ηλεκτρονική  επικοινωνία µεταξύ  του εκπροσώπου και του ∆ικαστηρίου 

! 57. Ηλεκτρονική  διεύθυνση (email) για λογαριασµό  eComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιµοποιεί  ήδη eComms, παρακαλώ  σηµειώστε την 
ηλεκτρονική  διεύθυνση (emall) γιατον υπάρχοντα λογαριασµό  eComms) 

Ι Ι 	 - Συµπληρώνοντας αυτό  τσ πεδίο συµφωνείτε να χρησιµοποιηθεί  

Ι- `---- —.— -- — -- - --- — - 	- - - - ] εο σύστηµα eComms. 

4/13 

 

Η Μ Μ Ε 
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Αντικείµενο της προσφυγής 

Αυτό το µέρος (τµήµατα Ε, F και G) του εντύπου προσφυγής Θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά  µε τα πραγµατικά  

περιστατικά, τις αιτιάσεις σας και τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων µέσων και την 

προθεσµία των έξι µηνών που ορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 της Σύµβασης. Είναι απαραίτητο να το συµπληρώσετε. Η ένδειξη "βλ. 

-. συνηµµένο παράρτηµά' δεν αρκεί. Παρακαλώ  συµβουλευτείτε το Άρθρο 47 παρ. 2 του Κανονισµού  και τον πρακτικό  οδηγό  για την 

Ι εισαγωγή  προσφυγής καθώς καιτο "Πληροφοριακό  ∆ελτίο για τη συµπλήρωση του εντύπου προσφυγής'. 

Ε. 'Εκθεση των πραγµατικών περιστατικών 
58. i 	

1. Είµαι Ελληνίδα υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας, κατοικώ  δε στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω. 	 ! 

Η κατωτέρω αναφερόµενη υπόθεση είχε ως αποτέλεσµα να στερηθώ  αδικαιαλσγήτως το επιδικασθέν µε προσωρινή  

διαταγή  χρηµατικό  ποσό  για διατροφή  µου, ποσό  απολύτως αναγκαίο για την επιβίωσή  µου, λόγω της αναστολής της 

Ι
ι, διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ως έκτακτο µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από  τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού  Covid-19, κατά  παράβαση θεµελιωδών δικαιωµάτων µου που κατοχυρώνονται στην ΕΣ∆Α και 

περαιτέρω συνέπεια την πλήρη οικονοµική, ηθική  και ψυχολογική  εξόντωσή  µου. Πιο συγκεκριµένα: 

Α. Η υπόθεσή  µου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων 
3.1. Με τον .. ., εν διαστάσει σύζυγό  µου, τελέσαµε νόµιµο θρησκευτικό  γάµο, σύµφωνα µε τους Ιερούς Κανόνες της 

Ι Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, στις . 	 1988. Από  το γάµο µας αποκτήσαµε δύο παιδιά  την 	που 

!γεωήθηκετην 	 καιτσν. 	που γεννήθηκετην 
3.2. Το 2013, ωστόσο ο πρώην σύζυγός µου ξεκίνησε να αδιαφορεί  για τη σχέση µας και τον Αύγουστο δε του 2015 

µετοίκησε οριστικά  από  την οικία µας, όποτε και διακόπηκε η έγγαµη συµβίωσή  µας. Αποτέλεσµα της διακοπής της 
συµβίωσής µας ήταν να στερηθώ  των οικονοµικών µέσων αυτσδιατροφής µου, αφού  σε όλη την κοινή  µας συµβίωση 
στον συζυγικό  οίκο κάλυπτε ο ίδιος τις ανάγκες της διατροφής µου και δεν µου επέτρεπε να εργαστώ. 

3.3. 0 εν διαστάσει σύζυγός µου αρχικά  µε κάλεσε σε διαπραγµατεύσεις ώστε να βρεθεί  µια αµοιβαία αποδεκτή  
συναινετική  λύση, υποσχόµενος ότι θα φρόντιζε για την αξιοπρεπή  διαβίωσή  µου και Θα µου προσέφερε οικονοµική  

βοήθεια µετά  από  τόσα χρόνια κοινού  βίου και προσφοράς από  την πλευρά  µου. 
3.4. ∆υστυχώς ωστόσο στη συνέχεια επεδίωξε την έκδοση διαζυγ ίου µε την από  1 -0 -201 και µε αριθµό  κατάθεσης 

δικογράφου 4 /201 αγωγή  του, η οποία συζητήθηκε ερήµην µου και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 
1 	/ 	_-2018  απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κήρυξε λυµένο τον γάµα µας. 

3.5. Το 2019, επειδή  βρισκόµουν σε ηλικία 57 τότε ετών και η κατάσταση της υγείας µου (σοβαρά  ψυχολογικά  
'ι προβλήµατα που χρήζουν τακτικής ιατρικής παρακολούθησης) δεν µου επέτρεπε να ασκήσω το οιοδήποτε επάγγελµα 

που Θα µπορούσε να µου εξασφαλίσει τη διατροφή  µου, στις 	.2019 κατέθεσα ενώπιον του Μονοµελούς 
πρωτοδικείου Αθηνών την από  ..04.2019 και µε ΓΑΚ 	+/2019 αγωγ ή  διατροφής την οποία και επέδωσα νόµιµα 
ενόψει της αρχικής ορισθείσας δικασίµου στις _ 	.2020. Με την ως άνω αγωγ ή  µου ζητούσα να καταδικασθεί  ο 
εναγόµενος να µου καταβάλει το ποσό  των τετρακοσίων (400) ευρώ  ως µηνιαία διατροφή  µου. Ειδικότερα ατην αγωγή  
µου επικαλέστηκα ότι ο εναγόµενος εργαζόταν ως υδραυλικός και είχε µηνιαία πραγµατικά  εισοδήµατα τουλάχιστον 
2.400 ευρώ. Αντίθετα εγώ  δεν εργάστηκα ποτέ  καθ' όλη τη διάρκεια του µάµου µας, επειδή  ο τελευταίος δεν µου 
επέτρεπε. 

3.6. Η συζήτηση ωστόσο της αγωγής διατροφής κατά  την αρχικώς ορισθείσα δικάσιµο της 23.03.2020 µαταιώθηκε, 
αφού  αποσύρθηκε λόγω του µέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών στο 
σύνολο της Επικράτειας γιατο χρονικό  διάστηµα από  16.03.2020 έως και 27.03.2020, το οποίο επιβλήθηκε δυνάµει της 
από  15.03.2020 και µε αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 18176 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 864/15.03.2020). Στη συνέχεια η 
συζήτηση της αγωγής µου επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν για τη δικάσιµο της 22.03.2021, όποτε και πάλι µαταιώθηκε 
κατά  τον ίδιο τρόπο και επαναπροδιορίστκε για τις 28.02.2022. 

3.7. Να επισηµανθεί  ότι το µοναδικό  µου εισόδηµα όλη αυτή  την περίοδο ήταν και είναι το επίδοµα αλληλεγγύης το 
οποίο συνίσταται σε 100 ευρώ  µηνιαίως σε είδος (κάρτα αγορών) και σε 100 ευρώ  µηνιαίως σε χρήµα, συνολικά  δηλαδή  
2οσ ευρώ. Λόγω δε της οικονοµικής κατάστασής µου (εµφανέστατη απορία), επειδή  οι συγγενείς µου (τα παιδιά  µου και' 
τα αδέρφια µου) αδυνατούν να µε συντηρούν σε µηνιαία βάση, αναγκάζοµαι για την επιβίωσή  µου µέχρι και σήµερα να 
λαµβάνω τρόφιµα και ρούχα από  την Εκκλησία καιτο ∆ήµο. Με δεδοµένη την ανωτέρω άθλια οικονοµική  κατάστασή  
µου αναγκάστηκα και κατέθεσα την από  5.03.2021 και µε ΓΑΚ 1 	/" 	Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µε αίτηµα 
προσωρινής διαταγής λέγω του άµεσου και επικείµενου κινδύνου να υποστώ  ηθική  και βιολογική  εξόντωση. 	 Ι 

3.8. Μάλιστα δε λόγω της απορίας µου ζήτησα και παροχή  νοµικής βοήθειας για την κατάθεση κατά  του εν διαστάσει 
συζύγου µου της Αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και την αίτηση χορήγησης της σχετικής προσωρινής διαταγής και η 
οποία έγινε δεκτή  δυνάµει της υπ αριθµ. 	2021 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω των 
εξαιρετικά  χαµηλών εισοδηµάτων µου (οµοίως είχε γ ίνει δεκτή  και αίτησή  µου για νοµική  βοήθεια για την άσκηση της 
αγωγ ής διατροφής, δυνάµει της υπ αριθµ. 	/2019 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). 

3.9. Το αίτηµα της προσωρινής διαταγής συζητήθηκε στις 08.03.2021 και πράγµατι χορηγήθηκε προσωρινή  διαταγή  για 
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59. 
τη µηνιαία καταβολή  ποσού  200 ευρώ  ως προσωρινής διατροφής µέχριτη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
στις 15.06.2021. 
3.10. Την ως άνω προσωρινή  διαταγή  επέδωσα νοµίµως στον αντίδικο, σ οποίος ωστόσο αρνείται να µου καταβάλει το 
επιδικασθέν ποσό. Λόγω ωστόσο της αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω των έκτακτων µέτρων 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από  τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνσϊού  COVID-19, αδυνατούσα 
(αποκλειστικά  και µόνον εξ αιτίας της αναστολής αυτής) να προβώ  σε οιαδήποτε ενέργεια για να εισπράξω το ως άνω 
ποσά  µέχρι και τις 5.04.2021, το οποίο ήταν απολύτως αναγκαίο για την επιβίωσή  µου. 

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19 

1.Για το διάστηµα από  το 7 Νοεµβρίου 2020 έωςτης 5 Απριλίου 2021 αποφασίσθηκε η αναστολή  λειτουργίας των 
δικαστηρίων, κατάτις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και είναι οι εξής: 
(α) η µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. «Σκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από  τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  στο σύνολο της Επικράτειας γιατο διάστηµα από  Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2020 έως 
τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020» (8' 4899/6-11-2020), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε τις υπό  στοιχεία ∆ία/ 
ΓΠ.οικ.71608/9.11.20Ζ0 (Β' 4946), ∆1α/ΓΠ.οικ.72687/12-11-2020 (Β' 4999), ∆1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (θ' 5043) και 
∆1α/ΓΠ.οικ.73325/16-11-2020 (Β' 5060) καινές υπουργικές αποφάσεις, (β) η µε αριθ. ∆ία/ΙΙΙ. οικ.76629/27-11-2020 

Κ.Υ.Α. (8 5255/28-11-2020) γιατο διάστηµα από  30-11-2020 έως και 7-12-2020, (γ) η µε αριθ. 1∆α/Γ.Π. 	 Ι 
οικ.78363/5-12-2020 Κ.Υ.Α. (Β 5350/5-12-2020) γιατο διάστηµα από  7-12-2020 έως 14-12-2020, (δ) η µε αριθ. ∆1α/Γ.Π. 
οικ.80189J12-12-2020 Κ.Υ.Α. (6 5486/12-12-2020) γιατο διάστηµα από  13-12-2020 έως 7-1-2021, (ε) η µε αριθ. ∆ία/ 
Γ.Π.οικ.2/22-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β 1/2-1-2021), όπως ίσχυσε τροποποιηµένη, γιατο διάστηµα από  3-1-2021 έως 11-1-2021, 
(στ) η µε αριθ. ∆ία/Γ. Π. οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (Θ 30/8-1-2021) γιατο διάστηµα από  11-1-2021 έως 18-1-2021, (ζ) η µε 
αριθ. ∆ία/ΕΠ. οικ.3060/16-1-2021 Κ.Υ.Α. (θ 89/16-1-2021) γιατο διάστηµα από  18-1-2021 έως 25-1-2021, (η) η µε αριθ. 
∆1α/LΠ.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β· 186/23-1-2021) γιατο διάστηµα από  25-1-2021 έως 1-2-2021, (Θ) η µε αριθ. ∆ία/ 
Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. γιατο διάστηµα από  30-1-2021 έως 8-2-2021(8' 341/29-1-2021), (ι) η µε αριθ. ∆1α/Γ•Π.οικ.Ι 
5378/5.2.2021(8' 454/5.2.2021) γιατο διάστηµα από  8.2.2021 έως 15.2.2021, (κ) η µε αριθ. ∆ία/Γ.Π.οικ. 
9147/10-2-2021 (ΦΕΚ Β' 534/10-2-2021), για τσ διάστηµα από  15.2.2021 έως 1.3.2021, (ια) η µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 
12693/27-02-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 793/27-02-2021), γιατο διάστηµα από  1.3.2021 έως 8.3.2021. (ιβ) η µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.1 
13505/3-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 843/3-03-2021), γιατο διάστηµα από  4.3.2021 έως 16.3.2021. (ιγ) η µε αριθ. ∆ία/Γ.Π.οικ. 
16320/13-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 996/13-3-2021), για τα διάστηµα από  16.3.2021 έως 22.3.2021. (ιδ) η µε αριθ. flla/Γ.Π.οικ. ' 
18877/27-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1194/27-3-2021), γιατο διάστηµα από  29.3.2021 έως 5.4.2021. 

2. Με τις ως άνω Κ.Υ.Α. ελήφθησαν έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας ανά  επίπεδο δραστηριότητας και 
επίπεδο δικαιολογηµένης επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξηµένου κινδύνου, πολύ  αυξηµένου κινδύνου και 
µητροπολιτικών περιοχών, στο δε επίπεδο αυξηµένου κινδύνου εντασσόταν και η Περιφέρεια Αττικής) µε σκοπό  την 

Ι αντιµετώπιση της διασποράς του κορωνσϊού  COVID-19, µεταξύ  άλλων ανεστάλησαν και οι, κατά  τις κείµενες διατάξεις, 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. 	 j 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Σηµειωτέον ότι, για την ακύρωση της υπ' αριθµ. υπ' αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2-2021 ΚΥΑ, που ίσχυε για το 
διάστηµα από  τις 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 1 Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ Β 534/10-2-2021), κατά  το µέρος που 

Ι ! επιβάλλονταν µέτρα αναστολής λειτουργ ίας των δικαστηρίων της χώρας, µεταξύ  άλλων και των διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης προσέφυγαν ενώπιον του ΣτΕ µε την από  17-02-2021 Αίτηση Ακύρωσής, οι Πρόεδροι των 
∆ικηγορικών Συλλόγων (Αθηνών, Ηλείας, Πατρών, Κέρκυρας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Λαµίας, Καστοριάς, Λάρισας, 	Ι 
Αιγ ίου, Ναυπλίου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Πειραιά). Εκ των οποίων ατοµικά  και ως Πρόεδρος της Ολοµέλειας των 
Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ο ∆. Βερβεσός και οι λοιποί  Πρόεδροι ατοµικά  και ως µέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. 

Με την ως άνω Αίτηση Ακύρωσης υποστήριξαν ότι η ΚΥΑ, εκδόθηκε παρανόµως και ειδικότερα ότι : α) έπληττε 
ουσιωδώς το δικαίωµα στην απονοµή  δικαιοσύνης και ειδικότερα το δικαίωµα των πολιτών σε δικαστική  προστασία, β) j 
ήταν πληµµελώς αιτιολογηµένη, γ) ανειστρατεύετο ευθέως την αρχή  της διάκρισης των λειτουργιών, δ) αντιστρατεύετο ! 
την αρχή  της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών, ε) αντιστρατεύετο την αρχή  της 	Ι 
αναλογικότητας και τέλος στ) ανc ιστρατεύετο ευθέως την αρχή  της χρηστής διοικήσεως. 

παράλληλα κατέθεσαν και την από  15.02.2021 Αίτηση Αναστολής της ως άνω ΚΥΑ λόγω πρόδηλης βασιµότητας της i 
αίτησης ακύρωσης και της πρόκλησης άµεσης ανεπανόρθωτης άλλως δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης στους πολίτες  
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60. 
αλλά  και στους δικηγόρους ακόµη και µε την ευδοκίµηση της αίτησης ακύρωσης. Εν όψει της ιδιοµσρφίας της 
υποθέσεως και της άκρως περιορισµένης χρονικής ισχύος της πρσσβαλλόµενης κανονιστικής ΚΥΑ, επικαΑέστηκαν ότι το 
ΣτΕ θα έπρεπε να εκτιµήσει το βάσιµο της αιτήσεως ακυρώσεως, ασχέτως προδήλως ή  µη χαρακτήρα του και να χσρηγή-
σει αναστολή  εκτελέσεως, ανεξαρτήτως βλάβης, εάν έκρινε ότι το βάσιµο της αιτήσεως ακυρώσεως απλώς 
πιθανολογούνταν, έστω και όχι προδήλως. 

4. Η Επιτροπή  αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, δυνάµει της υπ' αριθµ. 44/2021 απόφασης της απέρριψε 
την αίτηση αναστολής δεχόµενο ότι : 

4.1. Η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως δεν µπορούσε να θεωρηθεί  ως προδήλως βάσιµη διότι: 
α. ∆εν προσβαλλόταν η αρχή  διάκρισης των εξουσιών λαµβανοµένου ιδίως υπόψη του πρόσκαιρου και όλως 

εξαιρετικού  και επιτακτικού  χαρακτήρα του µέτρου, καθώς και του ότι το µέτρο, αυτό  καθ' εαυτό, ουδεµία µεταβολή  
Ι συνεπαγόταν στον τρόπο οργάνωσης των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, ώστε να απαιτείται 
προηγούµενη γνώµη ή  απόφαση των οικείων ανωτάτων δικαστηρίων ως ουσιώδης τύπος για τη λήψη αυτού. 

β. ∆εν παραβιάζονταν το συνταγµατικά  κατοχυρωµένο δικαίωµα στην παροχή  δικαστικής προστασίας και την αρχή  της 
συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών του Κράτους, καθώς τα ληφθέντα µέτρα συνοδεύονταν αφενός από  ρητή  
πρόβλεψη για αναστολή  των σχετικών νόµιµων και δικαστικών προθεσµιών και των προθεσµιών παραγραφής των 
συναφών αξιώσεων, καθώς και από  εκτεταµένες σε αριθµό  και περιεχόµενο εξαιρέσεις, δια των οποίων διασφαλιζόταν, 
ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις, η προσωρινή  δικαστική  προστασία των διαδίκων, τόσο µε την εξέταση αιτηµάτων για 
την έκδοση προσωρινών διαταγών, όσο και µε την εκδίκαση αιτήσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. 
Εξάλλου, οι υπηρεσίες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και οι βασικές και επείγουσες λειτουργ ίες των 
δικαστικών σχηµατισµών όλων των δικαστηρίων της χώρας συνέχιζαν αδιαλείπτως τη λειτουργία τους. Περαιτέρω, ο 
νοµοθέτης έλαβε συγκεκριµένη πρόνοια και για την περίπτωση µαταίωσης των υποθέσεων, ορίζοντας ότι ο 
επαναπροσδιορισµός τους γίνεται αυτεπαγγέλτως από  τα αρµόδια δικαστικά  όργανα στις πιο σύντοµες διαθέσιµες 
δικασίµους. 

γ. Το µέτρο της προσωρινής αναστολής της λειτουργ ίας των δικαστηρίων για την αντιµετώπιση απολύτως επιτακτικών 
λόγων δηµοσίου συµφέροντος, δεν συνιστούσε καθ' εαυτό, περιορισµό  της επαγγελµατικής ελευθερίας των δικηγόρων, 
αλλά  πρόσκαιρη και απολύτως επιβεβληµένη ρύθµιση του τρόπου λειτουργ ίας των δικαστηρίων, προς την οποία 
προσαρµόζονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των δικηγόρων προς τους πελάτες τους. Ως εκ τούτου, δεν µπορούσαν να 
θεωρηθούν ως προδήλως βάσιµοι οι λόγοι ακυρώσεως, µε τους οποίους προβαλλόταν ότι τα εν λόγω µέτρα έρχονταν σε 
αντίθεση και µάλιστα προδήλως, ως απρόσφορα και ακατάλληλα να επιτελέσουν τον σκοπό  τους, στην αρχή  της 
αναλογικότητας. 

δ. Για τη λήψη των επίµαχων µέτρων η ∆ιοίκηση έλαβε υπόψη εισήγηση της αρµόδιας επιστηµονικής Επιτροπής, 
στηριζόµενη σε δεδοµένα σοβαρής αύξησης του επιδηµιολογικού  κινδύνου (ιδίως στην περιοχή  της Αττικής) και του 
συναφούς κινδύνου σοβαρής αδυναµίας του νοσηλευτικού  συστήµατος να ανταποκριθεί  στη διαφαινόµενη αύξηση των 
αναγκών νοσηλείας τόσο σε απλές κλίνες, όσο και σε κλίνες εντατικής Θεραπείας και αυξηµένης φροντίδας. 

ε. Τέλος ο ισχυρισµός περί  λήψης ηπιότερων περιοριστικών µέτρων προσαρµοζόµενων ad Γιοι στις ανάγκες κάθε 
δικαστηρίου ανά  κατηγορία υποθέσεων, κατόπιν διαβούλευσης µε τους θεσµικούς φορείς, δηλαδή  τις διοικήσεις των 	Ι, 
δικαστηρίων και της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ήταν απορριπτέος, διότι, έπληττε 
την ανέλεγκτη ακυρωτικά  κρίση, στην οποία κατέληξε σ κανονιστικός νοµοθέτης, µετά  από  εισήγηση της αρµόδιας 
επιστηµονικής επιτροπής, αναφορικά  µετα µέτρα, που ήταν καταλληλότερα για την προστασία της δηµόσιας υγείας, 
ενόψει των κατά  τον χρόνο λήψεως της αποφάσεώς του επιδηµιολογικών δεδοµένων και της επιβάρυνσης του 
νοσηλευτικού  συστήµατος. 

4. 2. Επιπλέον δέχτηκε ότι οι επικαλούµενες ανεπανόρθωτες βλάβες των διαδίκων, ανεξάρτητα από  την αοριστία τους 
και από  το αν προβάλλονταν µε έννοµα συµφέρον από  τους αιτούντες ως τρίτους, δεν πιθανολογούνταν ως βάσιµες 
διότι: 

α. Η προσωρινή  αναστολή  εκδίκασης υποθέσεων οριστικής δικαστικής προστασίας πάσης φύσεως δεν κώλυε τους 
διαδίκους, εφόσον συνέτρεχε περίπτωση, να ζητήσουν την παροχή  προσωρινής δικαστικής προστασίας από  το αρµόδιο 
δικαστήριο, οι σχετικές δε διαδικασίες εξαιρούνταν από  την προσωρινή  αναστολή  των εργασιών των δικαστηρίων και 
περαιτέρω, 

β. Ως προς την προσωρινή  αναστολή  διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, πέραν του ότι από  κανένα στοιχείο δεν 
προέκυπτε ότι η εκτέλεση τους θα είχε άµεσα αποτελέσµατα για τους δικαιούχους, συνεπαγόταν εν πάση περιπτώσει 
χρονική  µόνο µετάθεση των συναφών µέτρων και ως εκ τούτου δεν πιθανολογείτσ —ενόψει και του αόριστου τρόπου 
προβολής του σχετικού  ισχυρισµού— η πρόκληση για τον λόγο αυτό  ανεπανόρθωτης ή  δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης 
όσων είχα σχετικό  δικαίωµα. 

— Παρακαλώ  το κείµενό  σας να µην υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο — 
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Ε. 'Εκθεση των προβσλλόµενων παραβιάσεων της Σύµβασης και/ή  των Πρω ΜωνηΚκαθύιςκαιτωνεττιχεφη άτωνσας 

θ1. Επικαλούµενο άρθρο 
Α ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (6-1 της ΕΣ∆Α) 

' Επεξήγηση 
Στην παρούσα υπόθεση η αναστολή  λειτουργίας των δικαστηρίων και δη η 

αναστολή  όλων ανεξαιρέτως των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, είχε σαν 
αποτέλεσµα να καταστεί  αδύνατη η είσπραξη του ποσού  των 200 ευρώ  για διατροφή  
που µου επιδικάστηκε µε προσωρινή  διαταγή, ποσό  το οποίο ήταν απολύτως 
απαραίτητο για την επιβίωσή  µου η οποία τέθηκε σε κίνδυνο. 

Ενώ  είχα µεν την δυνατότητα να αιτηθώ  και να εκδικαστεί  το αίτηµα µου της 
προσωρινής διαταγής, -το οποία έγινε και δεκτό  λόγω των εξαιρετικών συνθηκών της 
υπόθεσής µου και της µη δυνατότητας επιβίωσής µου χωρίς το ποσό  αυτό-, η 
αδυναµία είσπραξής του απ' ταν αντίδικο µου, κατέστησε ουσιαστική  την ένδικη 
προστασία µου άνευ αντικειµένου, αφήνοντας ανικανοποίητη την αξίωσή  µου µε 
προφανή  διακινδύνευση της επιβίωσής µου. Πλην όµως η µη δυνατότητα εκτέλεσης 
της προσωρινής διαταγής, και µάλιστα λόγω εκτάκτων µέτρων που ήταν δυσανάλογα ι 
µε τον επιδιωκόµενο σκοπό  ως Θα αναπτυχθεί  κατωτέρω ακύρωσε τον ίδια τον πυρήνα Ι 
πρόσβασης µου σε δικαστήρια κατά  παράβαση των εγγυήσεων που απορρέουν από  το ι 
6-1 της ΕΣ∆Α. 

Σύµφωνα δε µε πάγια νοµολογ ία του Ε∆∆Α η εκτέλεση της απάφασης που 
εκδίδεται από  οποιοδήποτε δικαστήριο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστα µέρος της 
«δίκης» για τους σκοπούς του άρθρου 6 (βλ. Ηοιπτbγ κατά  Ελλάδας, απόφαση της 19ης, 
Μαρτίου 1997, 4 40, όπου το Ε∆∆Α έκρινε ότι το στάδιο της εκτέλεσης µιας τέτοιας 
απόφασης εντάσσεται στην έννοια της δίκαιης δίκης, δεδοµένου ότι µια ανεκτέλεστη ι 
απόφαση Θα συνιστούσε πύρρειο νίκη και Θα ήταν ασυµβίβαστη µε τις Θεµελιώδεις 
αρχές του Κράτους ∆ικαίου). 7α Κράτος έχει υποχρέωση να οργανώνει ένα σύστηµα 
εκτέλεσης των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων το οποίο να λειτουργεί  
αποτελεσµατικά  και στην πράξη (Fuklev κατά  Ουρκανίας, 7.06.2005, παρ.84). Σύµφωνα 
µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου οι αποφάσεις των αρχών οι οποίες εµποδίζουν 
ουσιαστικά, ακυρώνουν ή  αδικαιολογήτως καθυστερούν την εκτέλεση µιας δικαστικής 
απόφασης, µπορούν να Θεωρηθούν ότι εµποδίζουν τον προσφεύγοντα από  το να 
εκδικαστεί  η υπόθεσή  του από  δικαστήριο και να τύχει µίας δίκαιης δίκης κατά  co 
άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Οι ως άνω αρχές συµπεριλαµβάνουν και προσωρινές αποφάσεις και 
διαταγές. (5hααhi k.α,κατά  Αλβανίας 11.01. 2018). Στις οριζόντιες διαφορές δηλαδή  
στις διαφορές µεταξύ  ιδιωτών -ο ρόλος των δηµοσίων αρχών συνίσταται στο να 
βοηθήσουν το διάδικο που νίκησε ως προς την εκτέλεση της σχετικής απόφασης. 
Ωστόσο τυχόν αµέλεια των αρµοδίων αρχών ή  τυχόν προσκόµµατα εκ µέρους τους ως 
προς την οµαλή  εκτέλεση των αποφάσεων µπορούν να επιφέρουν την ευθύνη του 
Κράτους (Ματρακάς κ.α.κ. Πολωνίας και Ελλάδας, 7.11.2013 παρ.146 επ. ). 
1. Στην παρούσα υπόθεση, η αναστολή  των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης 
δυνάµει των οικείων Κ.Υ.Α. που ίσχυσαν από  τις 8.03.2021 όποτε και µου χορηγήθηκε η ' 
προσωρινή  διαταγή, µέχρι και τις 5.04.2021, κατέστησαν την προσωρινή  διαταγή  που 
εκδόθηκε σε βάρος ταυ πρώην συζύγου µου ουσιαστικά  άνευ αντικειµένου, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορώ  να εισπράξω το επιδικασθέν ποσό  των 200 ευρώ  µηνιαίως 
το οποίο ήταν απολύτως αναγκαίο για την επιβίωσή  µου. Ως εκ τούτου, υπήρξε 
αναµφίβολα επέµβαση στην περιουσία µου κατά  την έννοια του Π1-1 της ΕΣ∆Α. 
Ζ. • ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. Οι επίµαχες Κ.Υ.Α δυνάµει των 
οποίων µεταξύ  άλλων επιβλήθηκε αναστολή  των οικε ίων διατάξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης εκδόθηκαν κατά  παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών (ως 
αυτή  κατοχυρώνεται στο άρθρο 26 του Σ.) αλλά  καιτης ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 
και των δικαστών (ως αυτή  κατοχυρώνεται στα άρθα 87παρ.1 και 2 του Σ). ∆υνάµει 
των ως άνω κατοχυρώνεται η αυτονοµία της ∆ικαιοσύνης έναντι της νοµοθετικής και 
εκτελεστικής εξουσίας. Η επέµβαση της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας στην 
δικαστική, µόνο κατ' εξαίρεση είναι Θεµιτή  και δικαιολογηµένη και δη όταν 
εξυπηρετείται υπέρτερος σκοπός δηµοσίου συµφέροντος, σ οποίος πάντως δεν θα 
πρέπει να αναιρεί  το σκληρό  πυρήνα του δικαιώµατος της αποτελεσµατικής δικαστικής! 
προστασίας, όπως κατοχυρώνεται από  το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και το 
άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Σε κάθε περίπτωση, κατά  πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µέτρα οργανωτικού  χαρακτήρα τα οποία άπτονται της λειτουργίας της 

Β. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Π1-1 της ΕΣ∆Α) 
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G. Συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις παραδεκτού  που Ορίζει το Άρθρο 35 παρ. Ι της Σύµβασης 

Για κάθε αιτίαση, παρακαλώ  επιβεβαιώστε ότι έχετε ασκήσει όλα τα ένδικα µέσα που υπήρχαν στη διάθεσή  σας στο εν λόγω κράτος 
συµπεριλαµβανοµένων των εφέσεων / αναιρέσεων, καθώς επίσης αναφέρετε την ηµεροµηνία κατά  την οποία η τελική  απόφαση σε εθνικό  
επίπεδο εκδόθηκε και επιδόθηκε ή  καθαρογράφηκε, έτσι ώστε να αποδείξετε ότι έχετε συµµορφωθεί  µε την προθεσµία των έξι µηνών. 

63. Αιτίαση 	 Ι, ΠληροΦορίες σχετικά  µετα ένδικα µέσαπου έχετε ασκήσει καιτην ηµεροµηνίατης τελικής απόψασηςΙ 
Ι. Άρθρο 6-1 της ΕΣ∆Α 	 1.Για τις επίµαχες αιτιάσεις παραβίασης της ΕΣ∆Α δεν διαθέτω κάποιο 
(ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ αποτελεσµατικό  ένδικο µέσα για να ασκήσω ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ώστε 
ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 	 να δοθεί  η δυνατότητα στο Ελληνικό  Κράτος να επανορθώσει για τις ως άνω 	 Ί  
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ) 	 επικαλούµενες παραβιάσεις. 

Αρθρο Π1-1 της ΕΣ∆Α 
(ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) 

Άρθρο 3 της ΕΣ∆Α (ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 
Ε=ΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

2. Στο σηµείο αυτό  θα πρέπει να υπογραµιστεί  ότι ως αναφέρεται στο ιστορικό  της 
παρούσας για την ακύρωση της υπ' αριθµ. υπ' αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 
ΚΥΑ, που ίσχυε γιατο διάστηµα από  τις 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 1 Μαρτίου 
2021 (ΦΕΚ Β 534/10-2-2021), κατά  το µέρος που επιβάλλονταν µέτρα αναστολής 
λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας, µεταξύ  άλλων και των διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης προσέφυγαν ενώπιον του ΣτΕ µε την από  17-02-2021 Αίτηση 
Ακύρωσης, οι Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων (Αθηνών, Ηλείας, Πατρών, 
Κέρκυρας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Λαµίας, Καστοριάς, Λάρισας, Αιγ ίου, Ναυπλίου, 
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Πειραιά). Παράλληλα κατέθεσαν και την από  18.02.2021 Ι 
Αίτηση Αναστολής της ως άνω ΚΥΑ λόγω πρόδηλης βασιµότητας της αίτησης ακύρωσης Ι 
και της πρόκλησης άµεσης ανεπανόρθωτης άλλως δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης 
στους πολίτες. Η Επιτροπή  αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, δυνάµει της Ί  
υπ' αριθµ. 44/2021 απόφασης της απέρριψε την αίτηση αναστολής κρίνοτας την 
αίτηση ακύρωσης προδήλως αβάσιµη και ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση µη 
επανορθώσιµης βλάβης. Λόγω δε της λήξη της ισχύος της ΚΥΑ, πλέον το ΣτΕ δυνάµει 
του 32 παρ. 2 του π.δ.18/1989, εκδικάζοντας την αίτηση ακύρωσης Θα πρέπει να 
καταργήσειτη δίκη. 

3.Η ως άνω δε ΚΥΑ είχε ταυτόσηµο περιεχόµενο ως προς την αναστολή  των 
διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης µε τις ΚΥΑ που ακολούθησαν αυτή, ήτοι µε τις 
µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 12693/27-02-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 793/27-02-2021), για το 
διάστηµα από  1.3.2021 έως 8.3.2021. (ιβ) µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 13805/3-03-2021 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β' 843/3-03-2021), γιατο διάστηµα από  4.3.2021 έως 16.3.2021. (ιγ) µε αριθ. 
∆1α/Γ.Π.οικ. 16320/13-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 996/13-3-2021), γιατο διάστηµα από  
16.3.2021 έως 22.3.2021. (ιδ) µε αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 18877/27-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 
1194J27-3-2021), γιατο διάστηµα από  29.3.2021 έως 5.4.Ζ021, δυνάµει των οποίων 
δεν είχα τη δυνατότητα να εκτελέσω και την προσωρινή  διαταγή  σε βάρος του 
αντιδίκου. 

ι 
ι 

4. Ως εκ τούτου, η τυχόν αίτηση ακύρωσής µου ενώπιον του ΣτΕ καθίστατο άνευ 
αντικειµένου, διότι α. αφενός το ΣτΕ στα πλαίσια έκδικασης της αίτησης αναστολής 
είχε αποφανθεί  περί  του ποδήλως αβασίµου της αίτησης ακύρωσής µε συγκεκριµένη 
κρίση και ως προς την αναστολή  της αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά  και β. λόγω της 
µικρής διάρκειας ισχύος των επίµαχων ΚΥΑ δεν Θα καθίστατο δυνατό  να εκδικαστούν 
τυχόν αιτήσεις ακυρώσεως κατά  αυτών από  το ανώτατο ακυρωτικό  (δυνάµει του 
άρθρου 32 παρ.2 του πδ. 18/1989), µε αποτέλεσµα να καθίσταται το ως άνω ένδικο 
µέσο µη αποτελεσµατικό. 

-παρακαλώ  το κείµενό  σας να µην υπερβαίνει αυτό  τοπλαίσιο - 
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