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Έκδοση τόμου Κέντρου Αριστείας  

περιοδικό Το Σύνταγμα, διπλό τεύχος αφιέρωμα 1-2/2020 (900 σελ.) 

 

Το Κέντρο Jean Monnet “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία/ες” εκδίδει συλλογή μελετών και σχολιασμένης νομολογίας 

σχετικά με τη θέση των θρησκειών στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 

αλλά και ειδικότερα για τη σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 

Ελλάδας με την Ελληνική Πολιτεία.  

Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αποτελούν, στην 

πλειονότητά τους, εμπλουτισμένη μορφή εισηγήσεων από συνέδρια, 

σεμινάρια ή διαλέξεις που οργανώθηκαν από το Κέντρο Αριστείας 

Jean Monnet του ΑΠΘ «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία/ες», ενίοτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς.  

 

 

 

Το προλογικό σημείωμα υπογράφει η ΑΕ Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου 

Επιμέλεια τόμου: Λίνα Παπαδοπούλου, Ακ. Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ  

 

Μπορείτε να διαβάσετε ψηφιακά τον τόμο στην ιστοσελίδα μας https://jm-euconst.auth.gr/center/el/ 

Μπορείτε να παραγγείλετε τον έγχαρτο τόμο από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ΕΔΩ  

 

Επισυνάπτονται ως παράρτημα οι πρώτες και τελευταίες σελίδες του τόμου.  

  

Εκδόσεις 

http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/ToS_teyx1-2-2020.pdf
https://sakkoulasbooks.gr/product/periodiko-to-syntagma-etisia-syndromi-2019/
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Το ΣτΕ και οι Θρησκευτικοί Χώροι εν Καιρώ Πανδημίας 

 

Αλέξανδρος Κυριακίδης1, Νάντια Τσιναφορνιώτη2,  

 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η πανδημία του ιού SARS-CoV-2 και της σχετικής νόσουCOVID-19 έχει ως αποτέλεσμα 

την περιστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων παγκοσμίως, με σκοπό τον περιορισμό 

μετάδοσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Ελλάδα δεν  αποτέλεσε εξαίρεση, θέτοντας 

αυστηρούς περιορισμούς στα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών (αρ. 5 Συντάγματος), 

των συναθροίσεων (αρ. 11 Συντάγματος), κ.α. Μία δραστηριότητα στην οποία επιβλήθηκαν αυστηροί 

περιορισμοί ήταν και η θρησκευτική λατρεία. Οι δε περιορισμοί αυτοί αμφισβητήθηκαν με δικαστικές 

προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).  

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Στην Ελλάδα, η δυνατότητα επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων θρησκευτικής 

λατρείας προβλέφθηκε τον Φεβρουάριο του 2020με το άρθρο πρώτο, παρ. 2, περ. στ΄ της από 25.02.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)3, ως μέτρο «πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, 

καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου», με εξουσιοδότηση έκδοσης σχετικής Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας (ίδιο άρθρο, παρ. 

4, περ. δ).4 

Σχεδόν ένα μήνα αργότερα εκδόθηκε η πρώτη σχετική υπ’ αριθμ. 2867/Υ1/16.03.2020 ΚΥΑ, που 

προέβλεπε την «προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας...κάθε δόγματος και θρησκείας ...για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας» μέχρι 30.03.2020. Επετράπη μόνον η προσέλευση για ατομική προσευχή με 

βραχεία παραμονή και περιορισμό 1 άτομο/10 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Η λήξη του χρονικού 

διαστήματος της ανωτέρω ΚΥΑ παρατάθηκε συνολικά πέντε  διαδοχικές φορές: έως 11.04.2020, έως 

                                     
1  Διδάκτωρ και Υπεύθυνος Λειτουργίας & Ερευνών, Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ), Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
2  Φοιτήτρια Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & 

Εκδηλώσεων, ΚΕΔΗΔ.  
3  Κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4682/2020 σχεδόν 1 μήνα μετά εκδόσεως της στις 03.04.2020  
4  Κρίθηκε (ΣτΕ 1294/2020, παρ. 3) ότι εκ παραδρομής στην παρ. 4 γίνεται αναφορά σε «μέτρα της παραγράφου 3» ενώ τα 

μέτρα παρατίθενται στην παρ. 2 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ.  

 

Άρθρα 

https://www.constitutionalism.gr/2020-04-11-sotirelis-dimokratiapandimia/?hilite=%27%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%27%2C%27%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%27%2C%27%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%27
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/einai-antitheta-me-to-syntagma-ta-kyvernitika-metra-periorismou-ton-metakiniseon-pou-anakoinothikan-gia-tin-antimetopisi-tou-koronoiou/
https://www.constitutionalism.gr/apo-tin-topiki-apagorefsi-stin-geniki-anastoli-ton-dimosion-ipethrion-simathriseon/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bGHIur_QGHh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQd-G-6b_9XZRYoLFfc-fKNMODhcmXQyEn0DX6v6Shns8.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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20.04.2020, έως 28.04.2020 έως 03.05.2020, και τέλος έως 16.05.2020, έχοντας συνολική διάρκεια 2 

μηνών5.  

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η τελευταία παράταση, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29519/12.05.2020 

ΚΥΑ, με την οποία από 17.05.2020 επετράπη η τέλεση θρησκευτικών τελετών με τον περιορισμό 1 άτομο 

ανά 10 τ.μ. και με απόσταση 1.5 μέτρου μεταξύ ατόμων, έως 50 ατόμων για θρησκευτικούς χώρους άνω 

των 500 τ.μ., και με την τήρηση όλων των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων(αντισηπτικά χεριών, 

μάσκες, φυσικός αερισμός χώρου, κλπ.). Οι περιορισμοί ίσχυαν έως 05.06.2020.  

 

Προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ 

Κατά των ΚΥΑ που επέβαλαν τα προαναφερθέντα μέτρα ασκήθηκαν οι από 18.03.2020 αίτηση 

αναστολής και 30.03.2020 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, σε συνέχεια των οποίων εκδόθηκαν οι 

αποφάσεις υπ’ αριθμ. 49/2020 της Επιτροπής Αναστολών και 1294/2020 του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ 

αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο πρώτο, παρ. 5 της ΠΝΠ  προβλέπει την δυνατότητα 

υποβολής αντιρρήσεων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας από οποιοδήποτε 

πρόσωπο θίγεται από τα σχετικά μέτρα, πλην όμως αυτό κρίθηκε  ότι αφορά μόνον σε «ατομικές 

περιπτώσεις ...και όχι την ευθεία προσβολή των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται τα 

μέτρα αυτά», η οποία και ανήκει στο ΣτΕ (ΣτΕ 1294/2020, παρ. 4).  

Όσον αφορά την αίτηση αναστολής και τη σχετική υπ’ αριθμ. 49/2020απόφαση, σύμφωνα με το αρ. 52, 

παρ. 6 του ΠΔ 18/1989 (όπως ισχύει), για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής πρέπει να είναι προδήλως 

βάσιμη («...όταν ο σχετικός λόγος ακυρώσεως βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και πάντως όχι, όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή 

του») ή/και να προκαλείται στον αιτούντα «βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε 

περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως». Αντιθέτως, απορρίπτεται εάν, ακόμη και στην 

περίπτωση βλάβης, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες σε τρίτους και το δημόσιο συμφέρον από τη 

δυνητική αποδοχή της αίτησης ακύρωσης «θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος». Η 

Επιτροπή Αναστολών απέρριψε την αίτηση, διαλαμβάνοντας ότι τα περιοριστικά μέτρα ελήφθησαν «για 

εξαιρετικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας...», είναι προσωρινού χαρακτήρα, και ότι «...κατά 

τα κοινώς γνωστά, δεν προκύπτει, επί του παρόντος, ότι υφίστατο δυνατότητα να ληφθούν και 

εφαρμοσθούν αμέσως άλλα μέτρα για την αποτελεσματική προφύλαξη της δημόσιας υγείας», ενώ οι 

λόγοι ακυρώσεως δεν κρίθηκαν προδήλως βάσιμοι (παρ. 6).  

Όσον αφορά στην αίτηση ακύρωσης (που οδήγησε στη σχετική υπ’ αριθμ. 1294/2020απόφαση του Δ΄ 

Τμήματος του ΣτΕ, αυτή κατατέθηκε στις 30.03.2020 κατά της πρώτης παράτασης της αρχικής ΚΥΑ 

                                     
5  Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21285/29.03.2020 , Δ1α/ΓΠ.οικ.23093/06.04.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.25763/16.04.2020, 

Δ1α/ΓΠ.οικ.27283/28.04.2020 , Δ1α/ΓΠ.οικ.27807/02.05.2020, η τελευταία εκ των οποίων επανέφερε την δυνατότητα 

προσέλευσης για ατομική προσευχή για 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα σε περίπτωση θρησκευτικών χώρων άνω των 

500 τ.μ., τηρώντας υγειονομικά πρωτόκολλα (αποστάσεις 1.5 μέτρου, αντισηπτικά χεριών, μάσκες, φυσικός αερισμός χώρου, 

κλπ.). 

Άρθρα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXE7MemPLZwLpwOpo7NJW6pGmtp2Z5vfvyIRMVqVrPJB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNaHt2Bx5ICcVTkzIoBGzbyEy0NuNclHEQoW7ECLeqcKw..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW4f5FGRLJ_Twi2KAIL5Ju6gOQEmlZ9seysbBbIOi132
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfuD76F9xsyAkQWM-OpdQHuUMA6thUMJLbhDBSSl_0vm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RC-n_7hz1t0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVIthLl-o9Sq7pvrrVZUJda0jhHrM0YCel0U143JUvAK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYNjMil6AcJGoIzdMxQd06V8-CZHGrBcmQAKiNW12KIw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQH0tkRxkYpnXHNKyXYNU689w7aPt6NhRcupiQNMoNc7
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(εκδοθείσα στις 28.03.2020). Όμως, το Τμήμα συνεδρίασε σχεδόν δύο μήνες μετά, στις 26.05.2020, οπότε 

ίσχυε πλέον η νέα ΚΥΑ (εκδοθείσα12.05.2020), η οποία επέτρεπε τη διεξαγωγή λειτουργιών  με αυστηρούς 

περιοριστικούς όρους και τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 32 του 

ΠΔ 18/1989 (ως ισχύει), η δίκη καταργείται εάν, μετά την άσκηση του ένδικου μέσου, η προσβαλλόμενη 

πράξη εν τω μεταξύ ανακλήθηκε, ακυρώθηκε, ή έπαυσε να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν οι 

αιτούντες επικαλούνται «ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την συνέχιση της δίκης»,  εάν η 

πράξη, λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος, έληξε και «μετά τη λήξη της εκδόθηκε νεότερη πράξη 

ομοίου περιεχομένου», ή εάν η πράξη «τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με πράξη η οποία εξακολουθεί 

να είναι δυσμενής για τον αιτούντα».  

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι αιτούντες κατέθεσαν 2 επιπλέον δικόγραφα στις 06.05.2020, για την 

πέμπτη (και τελευταία)παράταση της αρχικής ΚΥΑ, και στις 14.05.2020, για τη νέα ΚΥΑ που επέτρεπε, 

με περιορισμούς, την τέλεση λειτουργιών. Για την αρχική ΚΥΑ (και τις παρατάσεις αυτής),οι αιτούντες 

ισχυρίστηκαν ότι συνέτρεχαν λόγοι συνέχισης της δίκης, εφόσον είχαν υποστεί ηθική βλάβη η οποία 

«προκλήθηκε εξ’ αιτίας της έντονης ψυχικής και συναισθηματικής δοκιμασίας που υπέστησαν λόγω της 

αποκοπής τους από τη λατρευτική κοινότητα και δεν μπορεί να αποκατασταθεί από τη Διοίκηση ή στο 

πλαίσιο άλλης δίκης». Για την νέα ΚΥΑ, οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι η δίκη θα έπρεπε να συνεχιστεί 

εφόσον είχε, επί της ουσίας, όμοιο περιεχόμενο με την αρχική ΚΥΑ και εξακολουθούσε να είναι δυσμενής 

για αυτούς (παρ. 7). 

Το Τμήμα Δ΄ του ΣτΕ, παρότι δέχθηκε την συνέχιση της δίκης στο πρώτο εκ των ανωτέρω δύο 

δικογράφων (06.05.2020) επί της πέμπτης παράτασης της αρχικής ΚΥΑ, απέρριψε (κατά πλειοψηφία εν 

μέρει)τους ισχυρισμούς του δεύτερου δικογράφου (12.05.2020), καταργώντας συνεπώς εν τω συνόλω τη 

δίκη. Όσον αφορά στην αρχική ΚΥΑ, το Τμήμα ομόφωνα απέρριψε τον ισχυρισμό ότι περιουσιακή ή 

ηθική βλάβη, ή η «αποτροπή της τυχόν εκδόσεως στο μέλλον ομοίου περιεχομένου διοικητικών πράξεων», 

συνιστούν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, κρίνοντας ότι υπήρχε η δυνατότητα αποκατάστασης από τα 

αρμόδια δικαστήρια. Βρήκε επίσης ότι, λόγω του κανονιστικού τους χαρακτήρα, οι προσβαλλόμενες 

πράξεις δεν αποδίδουν ηθική απαξία στους προσφεύγοντες(παρ. 7-8). 

Όσον αφορά στη νέα ΚΥΑ (ως ομοίου περιεχομένου με την αρχική και της παρατάσεις αυτής), η 

πλειοψηφία του Τμήματος απέρριψε τον ισχυρισμό συνέχισης της δίκης με αιτιολογία το όμοιο 

περιεχόμενο, διαπιστώνοντας ότι η νέα ΚΥΑ «διαφέρει ...ουσιωδώς κατά περιεχόμενο..., καθόσον δεν 

απαγορεύει τη λειτουργία των θρησκευτικών χώρων, αλλά την επιτρέπει υπό όρους..., με συνέπεια το 

αντικείμενο της δίκης να διαφοροποιείται ουσιωδώς από το αρχικό ως προς τις νομικές και πραγματικές 

προϋποθέσεις του». Όμως, δύο μέλη του Τμήματος μειοψήφησαν, επιχειρηματολογώντας ότι, δεδομένου 

ότι η ΠΝΠ,επί της οποίας βασίστηκαν όλες οι ΚΥΑ,  προβλέπει σύνολο μέτρων που αναθεωρούνται και 

εξειδικεύονται περαιτέρω για την χρονική διάρκεια και ένταση τους σύμφωνα με την συνεχώς 

μεταβαλλόμενη επιδημιολογική κατάσταση, και ότι τα μέτρα της νέα ΚΥΑ «έστω και ηπιότερου 

χαρακτήρα, εξακολουθούν να είναι δυσμενή για τους αιτούντες», η δίκη έπρεπε να συνεχισθεί, διότι η νέα 

ΚΥΑ «εκδίδεται σε αντικατάσταση της προηγουμένης που έληξε» (παρ. 10).  
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Παρατηρήσεις 

Εν τέλει, το ΣτΕ δεν εξέτασε επί της ουσίας το θέμα της απαγόρευσης λειτουργίας ή/και επιβολής 

περιορισμών σε θρησκευτικούς χώρους λατρείας (εν αντιθέσει με ανάλογες περιπτώσεις άλλων κρατών, 

όπως π.χ. το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής), και απέρριψε την αίτηση 

αναστολής προτάσσοντας την προστασίας της δημόσιας υγείας, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε 

δυνατότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων προς επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Ομοίως 

απέρριψε και την αίτηση ακύρωσης, λόγω μη ύπαρξης ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος, και κατήργησε 

τη δίκη εξαιτίας μη ισχύος της υπό εξέταση κανονιστικής πράξης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχική ΚΥΑ και σε επιπλέον τρεις ακόμη εκ των ΚΥΑ που την επέκτειναν 

χρονικά, παρότι απαγορευόταν οι θρησκευτικές λειτουργίες και τελετές, επιτρεπόταν η προσέλευση 

ατόμων για ατομική προσευχή με προϋπόθεση την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, η δε 

αυτή προσέλευση επετράπη με τη νέα ΚΥΑ για θρησκευτικές λειτουργίες, και μάλιστα με τις ίδιες 

προδιαγραφές. Συνεπώς, οι ομοιότητες των ΚΥΑ φαίνεται να είναι αρκετές.  Επιπλέον, η ΠΝΠ παρέχει τη 

δυνατότητα προσωρινής μόνον απαγόρευσης της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας, και όχι 

επιβολής ηπιότερων περιορισμών, και συνεπώς δεν φαίνεται να δίδει περιθώριο στη Διοίκηση να λάβει 

άλλα ηπιότερα μέτρα. Ο περιορισμός της Διοίκησης σε λήψη μέτρων μόνον απαγόρευσης για τους χώρους 

θρησκευτικής λατρείας από τον νομοθέτη είναι εμφανής και από το γεγονός ότι, στην περίπτωση που 

επιτρέπεται η διακριτική ευχέρεια για εφαρμογή ηπιότερων μέτρων, αυτό αναφέρεται ρητά σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως π.χ. στον περιορισμό κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς (άρθρο πρώτο, παρ. 1, 

περίπτωση η).  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ που επέτρεπε τις θρησκευτικές 

τελετές στις 12.05.2020, τα επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν επιδεινωμένα (18 νέα κρούσματα,  

2.744 συνολικά) σε σύγκριση με αυτά στις02.05.2020 (8 νέα κρούσματα, 2.620 συνολικά), οπότε και είχε 

αποφασιστεί η εκ νέου (τελευταία)παράταση απαγόρευσης της λειτουργίας χώρων θρησκευτικής 

λατρείας. Συνεπώς, το επιχείρημα προστασίας δημόσιας υγείας δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο – 

τουλάχιστον στην βάση αμιγώς επιδημιολογικών στατιστικών – εφόσον τα δεδομένα υπήρξαν 

δυσμενέστερα όταν αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των θρησκευτικών χώρων σε σύγκριση με αυτά 

του χρόνου απόφασης παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, η επί της ουσίας 

εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ θα είχε εξαιρετικό νομικό ενδιαφέρον για την ισορροπία μεταξύ των 

δικαιωμάτων της θρησκευτικής λατρείας αφενός και της δημόσιας υγείας αφετέρου, όπως και για τα όρια 

περιορισμών των δικαιωμάτων αυτών που δύναται να επιβάλει το κράτος.  
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https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stinpandimia-trito-meros/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid-gr-daily-report-20200512.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid-gr-daily-report-20200502.pdf
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Θρησκευτική λατρεία και πανδημία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Παναγιώτης Βιόπουλος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ,  

LLM Candidate University of Cambridge,  

υπότροφος “Συνένωσις” και “Ιδρύματος Ωνάση”,  Υπ. ΔΝ  
 

Ι.  Εισαγωγή 

Τα πρώτα κρούσματα του νέου κορωνοϊού Sars-CoV-2 (εφεξής: «ο κορωνοϊός») στο Ηνωμένο Βασίλειο 

εντοπίστηκαν την 31η Ιανουαρίου 2020.Σε διάστημα ενός έτους, οι κάτοικοι της χώρας έχουν βιώσει τρεις 

γενικές απαγορεύσεις άσκοπων μετακινήσεων και συγχρωτισμού («lockdowns»), μια περίοδο χαλάρωσης 

των περιοριστικών μέτρων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020 και μια περίοδο κλιμακούμενης 

επιβολής αυστηρών περιορισμών ανά περιοχή, αναλόγως της επιδημιολογικής της εικόνας (σύστημα των 

«tiers»).   

Ιδιαίτερη πρακτική σημασία στην αντιμετώπιση της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει η μη 

απονομή των σχετικών αρμοδιοτήτων αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση της χώρας. Το διάστημα 

1998-1999, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου νομοθέτησε υπέρ της «παραχώρησης» 

(«devolution») ορισμένων εξουσιών («devolved powers») στις νομοθετικές και εκτελεστικές αρχές της 

Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μεταξύ των οποίων και οι πολιτικές υγείας. Ως εκ 

τούτου, τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού σε ορισμένες περιπτώσεις 

διαφοροποιούνται, ιδίως ως προς την θέσπιση τους και δευτερευόντως στην ουσία τους, χωρίς να 

λείπουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ενόψει τούτου, διευκρινίζεται ότι βάση της παρούσας Έκθεσης 

αποτελούν τα μέτρα που έλαβε η κεντρική Κυβέρνηση, με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής την περιοχή της 

Αγγλίας, και, όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνονται οι αναγκαίες αντιπαραβολές ή συσχετίσεις με τα ισχύοντα 

στα υπόλοιπα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Είναι προφανές ότι τα μέτρα περιορισμού της κίνησης και του συγχρωτισμού των πολιτών επηρέασαν 

και την άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής λατρείας, κατοχυρωμένου στο Ηνωμένο Βασίλειο δια 

του άρθρου 9 της Human Rights Act (εφεξής: HRA), που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΣΔΑ). Η παρούσα Έκθεση αναλύει τα μέτρα που 

ελήφθησαν σχετικά με την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας καθ’ όλο το διάστημα από την εμφάνιση 

του νέου κορωνοϊού μέχρι σήμερα, καθώς και δικαστικές αποφάσεις αγγλικών δικαστηρίων σχετικά με 

τη συμβατότητα των ληφθέντων μέτρων με το δικαίωμα στη θρησκευτική λατρεία.  
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ΙΙ. Οι περιορισμοί στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας 

Τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού τον Φεβρουάριο 

του 2020 [The Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020] δεν αφορούσαν τον γενικό πληθυσμό, 

αλλά όσους βρίσκονταν θετικοί στον ιό ή είχαν έρθει σε επαφή με διαγνωσμένο κρούσμα. Αξιοσημείωτο, 

όμως, είναι ότι, προ της λήψης γενικών μέτρων από την Κυβέρνηση της χώρας, θεσμικά όργανα της 

Εκκλησίας της Αγγλίας (Church of England) επιχείρησαν μια κάποια προσαρμογή των θρησκευτικών της 

τελετών με σκοπό την πρόληψη της διάδοσης του ιού. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: η απόφαση των 

Επισκόπων της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ουαλίας περί μη δημόσιας χρήσης του Αγίου Δισκοπότηρου 

και κατάποσης της θείας κοινωνίας μόνο από τον ιερέα (5 Μαρτίου 2020) και η Ανακοίνωση 

(«AdClerum») των Αρχιεπισκόπων του Canterbury και του York περί προσφοράς μόνο του ιερού άρτου 

στους πιστούς (10 Μαρτίου 2020).  

Στις 26 Μαρτίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί της πρώτης χρονικά γενικής απαγόρευσης άσκοπων 

μετακινήσεων [Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations (SI 2020/350)]. 

Σύμφωνα με τη διάταξη 5(5), οι χώροι θρησκευτικής λατρείας έπρεπε στην Αγγλία να παραμείνουν 

κλειστοί. Μόνες εξαιρέσεις, κατά τη διάταξη 5(6), αποτέλεσαν: α) η τέλεση κηδειών, β) η διαδικτυακή ή 

τηλεοπτική ή ραδιοφωνική μετάδοση εκδηλώσεων θρησκευτικής λατρείας (π.χ. της Θείας Λειτουργίας) 

χωρίς παρουσία πιστών και γ) οι μη σχετιζόμενες με τη θρησκευτική λατρεία δραστηριότητες κοινωνικής 

προσφοράς, όπως η παροχή συσσιτίων. Αντίστοιχα, η διάταξη 6(2)(g) προέβλεψε ως δικαιολογημένο 

λόγο μετακίνησης την παρουσία σε κηδεία και η διάταξη 6(2)(k) τη μετάβαση ενός ιερέα στον οικείο χώρο 

θρησκευτικής λατρείας. Παρεμφερή μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια 

Ιρλανδία. 

Από τις 15 έως τις 29 Ιουνίου 2020 αίρονταν σταδιακά στα τέσσερα τμήματα της χώρας οι περιορισμοί 

του προηγούμενου διαστήματος. Επιτράπηκε μεταξύ άλλων το άνοιγμα των χώρων θρησκευτικής 

λατρείας για ατομική προσευχή των πιστών, αλλά όχι η τέλεση δημόσιων λατρευτικών εκδηλώσεων 

(«communal acts of worship»). Αυτό κατέστη δυνατό από τις 4 Ιουλίου 2020, οπότε ξεκίνησε στην Αγγλία 

η εφαρμογή των «δεύτερων» Κανονισμών προστασίας της υγείας σχετικά με τον κορωνοϊό [The Health 

Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England) Regulations 2020]. Από τη διατύπωση της 

διάταξης 5(4) αυτών και της οικείες Οδηγίες («Guidance») της Κυβέρνησης, επιτράπηκε η τέλεση δημόσιων 

λατρευτικών εκδηλώσεων με ανώτατο όριο συμμετεχόντων τα 30 άτομα και τήρηση των απαιτούμενων 

αποστάσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποχρέωση των να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή 

Track and Trace του Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health Service – «NHS») κατά την είσοδο στους 

χώρους θρησκευτικής λατρείας, ενημερώνοντας ουσιαστικά για την παρουσία τους, όπως ακριβώς 

προβλέφθηκε και για τη λειτουργία άλλων κλειστών χώρων ανοικτών στο κοινό (π.χ. εστιατόρια). 

Αντίστοιχη υποχρέωση συλλογής των στοιχείων των πιστών και της ώρας προσέλευσης τους 

προβλέφθηκε και στη Σκωτία. 
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Με την έναρξη του «δεύτερου κύματος» της πανδημίας μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι παραπάνω 

Κανονισμοί τροποποιήθηκαν[The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 2) (England)  

(Amendment) (No. 4) Regulations 2020] στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 και θεσπίστηκε ο «κανόνας των 6 

ατόμων» («rule of six») ως ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συνάθροιση 

(λ.χ. οι συνδαιτημόνες στο τραπέζι ενός εστιατορίου να μην ξεπερνούν τα έξι άτομα). Η δυνατότητα των 

πιστών να συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας και η λειτουργία των οικείων 

χώρων δεν επηρεάστηκε από τους παραπάνω κανόνες.  

Από τις 5 Νοεμβρίου 2020 εφαρμόστηκε η δεύτερη γενική απαγόρευση άσκοπων μετακινήσεων. Βάσει 

των διατάξεων 18(7), 18(8) και 6(2)(e) των τέταρτων σειρά Κανονισμών [The Health Protection 

(Coronavirus, Restrictions) (England) (No. 4) Regulations 2020] επιβλήθηκαν αντίστοιχοι περιορισμοί με 

αυτούς του πρώτου lockdown, με βασικότερη την απαγόρευση των δημόσιων τελετών θρησκευτικής 

λατρείας, εκτός κηδειών (π.χ. στην Αγγλία) ή γάμων και κηδειών (π.χ. στην Ουαλία). Μόνη και βασική 

διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdownήταν η εξαίρεση της ατομικής προσευχής εντός χώρου 

θρησκευτικής λατρείας και της αντίστοιχης επιτρεπόμενης μετακίνησης για τους πιστούς.  

Με το πέρας της περιόδου του δεύτερου lockdown, υιοθετήθηκε το σύστημα της κλιμακούμενης επιβολής 

αυστηρότερων περιορισμών στις μετακινήσεις και του συγχρωτισμού βάσει της επιδημιολογική εικόνα 

κάθε περιοχής (σύστημα των «Tiers»). Όσον αφορά τις δημόσιες τελετές θρησκευτικής λατρείας, στις 

περιοχές τουTier 1 (χαμηλός αριθμός κρουσμάτων και ρυθμός μετάδοσης) οι πιστοί όφειλαν να μην 

αναμειγνύονται εντός των ναών σε ομάδες άνω των 6 ατόμων και στις περιοχές των Tiers 2, 3 και 4 να 

μην αναμειγνύονται (δηλ. να μην τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας) με οποιονδήποτε δεν ανήκει στο 

«νοικοκυριό» («household») τους και στις ισοδύναμες συσσωματώσεις ατόμων («social bubbles»). Η 

κλίμακαTier 4, συνεπαγόμενη περιορισμούς θεωρητικά ισοδύναμους με ένα lockdown, δημιουργήθηκε 

στις 20Δεκεμβρίου 2020 με την υπ’ αριθ.. 4 Τροποποίηση (Amendment) στους Κανονισμούς σχετικά με 

τις κλίμακες Tier στην Αγγλία [The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England)  

Regulations 2020]. Σύμφωνα, όμως με την Εξαίρεση 16, οι συγκεντρώσεις (gatherings) για δημόσια 

θρησκευτική λατρεία ήταν δυνατές σε περιοχές Tier 4 υπό τον παραπάνω όρο της μη ανάμιξης 

«νοικοκυριών».  

Από τις 6 Ιανουαρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καθεστώς εθνικού lockdown. Οι τροποποιητικοί 

Κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ [The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (No. 3) and (All Tiers) 

(England) (Amendment) Regulations 2021]επέτρεψαν, προς το παρόν, οι χώροι θρησκευτικής λατρείας 

στην Αγγλία να παραμείνουν ανοικτοί παραμένουν και για δημόσιες λατρευτικές τελετές σύμφωνα με τις 

Οδηγίες περί μη ανάμιξης «νοικοκυριών» και τήρηση προστατευτικών μέτρων. Παρεμφερή μέτρα ισχύουν 

και στις Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία. Αντιθέτως, οι τροποποιητικοί Κανονισμοί σχετικά με το νέο 

lockdownστη Σκωτία [The Health Protection (Coronavirus) (Restrictions and Requirements) (Local Levels) 

(Scotland) Amendment (No. 10) Regulations 2021] δεν συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε χώρο 
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θρησκευτικής λατρείας στις επιτρεπτές μετακινήσεις, με αποτέλεσμα αυτοί να μη λειτουργούν για ατομική 

προσευχή ή δημόσιες λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά μόνο για την τέλεση γάμων και κηδειών (διάταξη 18 

περ. v), καθώς και για αναμετάδοση θρησκευτικής τελετής χωρίς παρουσία πιστών (διάταξη 18 περ. d).  

 

ΙΙΙ. Δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της άσκησης της θρησκευτικής λατρείας 

Α. Υπόθεση Hussain v Secretary of State for Health and Social Care (διαθέσιμη εδώ) 

Ο προσφεύγων, πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής ενός ισλαμικού τεμένους, επικαλέστηκε ότι η 

απαγόρευση ανοίγματος του τεμένους στο κοινό για την προσευχή της τελευταίας Παρασκευής του 

Ραμαζανιού και η αδυναμία του ιδίου να προσευχηθεί σε έναν ιερό για τους Μουσουλμάνους 

θρησκευτικό χώρο παραβιάζουν το άρθρο 9 της HRAκαι της ΕΣΔΑ. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

(«application for interim relief in the form of an order prohibiting enforcement») των Κανονισμών 5, 6, και 

7 του δεύτερου κατά σειρά νομοθετήματος περιορισμών [Health Protection (Coronavirus Restrictions )  

(England) (No.2) Regulations] απορρίφθηκε από τον Δικαστή Swiftτου High Court του Λονδίνου, ο οποίος 

έκρινε ότι: α) Η μουσουλμανική θρησκευτική κοινότητα δεν υφίστατο διακριτική μεταχείριση σε σχέση με 

άλλες κοινότητες ενόψει του άρθρου 14 HRA και ΕΣΔΑ (σκ. 10), β) Η αδυναμία τέλεσης της προσευχής 

σε τέμενος δεν αναιρεί την εκ του άρθρου 9 δυνατότητά του να προβεί σε πράξεις θρησκευτικής λατρείας 

(σκ. 12), γ) Η χρονική διάρκεια των περιορισμών ήταν συγκεκριμένη (σκ. 13), δ) Βασίζεται σε 

επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την υψηλή μεταδοτικότητα του ιού σε συναθροίσεις ανθρώπων σε 

κλειστούς χώρους, όπως οι δημόσιες τελετές σε χώρους θρησκευτικής λατρείας (σκ. 19) και ε) ότι η 

επέμβαση στο δικαίωμα στη θρησκευτική λατρεία δεν είναι δυσανάλογη (σκ. 24). Ωστόσο, λόγω της 

σημασίας του ζητήματος, χορήγησε έγκριση («permission») για δικαστικό έλεγχο της υπόθεσης («judicial 

review») από τον αρμόδιο σχηματισμό του High Court (σκ. 33). Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα 

εκκρεμής.  

 

B.  Υπόθεση Dolan, Monks &ΑΒv Secretary of State and Social Care & Secretary for Education (διαθέσιμη 

εδώ) 

Η υπόθεση Dolan αποτελεί τη βασική υπόθεση προσβολής των μέτρων του πρώτου lockdown στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προβλήθηκε μεταξύ άλλων και η προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 

9 Human Rights Act και ΕΣΔΑ). Η δεύτερη αιτούσα, συγκεκριμένα, Ρωμαιοκαθολική στο θρήσκευμα, 

επικαλέστηκε ως λόγο παραβίασης την αδυναμία συμμετοχής της σε κοινές εκδηλώσεις θρησκευτικής 

λατρείας, όπως η Θεία Λειτουργία. Με απόφαση της 6ης Ιουλίου 2020 ο ΔικαστήςLewis του High Court 

δεν ενέκρινε τον δικαστικό έλεγχο των προσβαλλόμενων πράξεων. Ειδικότερα, ενόψει της θέσπισης των 

ανωτέρω Κανονισμών περί ανοίγματος των χώρων θρησκευτικής λατρείας για δημόσιες λειτουργίες έως 

30 ατόμων σε ημερομηνία μετά τη συζήτηση της υπόθεσης (2 Ιουλίου 2020),  δεν υπεισήλθε σε κρίση περί 

Άρθρα 

file:///E:/05.%20Projects/07.%20JEAN%20MONNET/02.%202018-21%2096173%20Jean%20Monnet%20Centre%20of%20Excellence/Newsletters/04.%20Newsletter%20%234%20March-Dec%202020/υπ’%20αριθ.%20ΙΙΙ.Α.%20R%20(Hussain)%20v%20Secretary%20of%20State%20for%20Health%20and%20Social%20Care%20%5b2020%5d%20EWHC%201392%20(Admin)
file:///E:/05.%20Projects/07.%20JEAN%20MONNET/02.%202018-21%2096173%20Jean%20Monnet%20Centre%20of%20Excellence/Newsletters/04.%20Newsletter%234%20March-Dec%202020/Dolan%20v%20Secretary%20of%20State%20for%20Health%20&%20Social%20Care%20%5b2020%5d%20EWHC%201786%20(Admin),%20Dolan%20v%20Secretary%20of%20State%20for%20Health%20&%20Social%20Care%20%5b2020%5d%20EWCA%20Civ%201605%20(Admin)
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της συμβατότητας ή μη των προσβαλλόμενων μέτρων προκειμένου οι διάδικοι να εισφέρουν νέους 

ισχυρισμούς (σκ. 87). Εντέλει, με απόφαση που εξέδωσε στις 22 Ιουλίου αρνήθηκε να χορηγήσει την 

αιτούμενη άδεια. Κατά της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Court of Appeals, το 

οποίο έκρινε ότι ορθώς ο Δικαστής Lewis δεν χορήγησε την αιτούμενη άδεια. Επιπλέον, ενόψει της 

εκκρεμούσης διαδικασίας ενώπιον του High Court κατόπιν της άδειας που χορήγησε στην απόφαση R 

(Hussain) ο Δικαστής Swift, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε εξέταση της ουσίας της υπόθεσης σε σχέση 

με το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ και της Human Rights Act (σκ. 98-100).  

 

C.  Υπόθεση Ade Omooba MBE and Others v Secretary of State for Health and Social Care and The Welsh 

Ministers (διαθέσιμη εδώ) 

Μετά την επιβολή του πρώτου lockdown, ορισμένοι εκπρόσωποι Εκκλησιών υπό τον Πάστορα Omooba 

προσέφυγαν ενώπιον του High Court κατά του κλεισίματος των χώρων θρησκευτικής λατρείας και της 

απαγόρευση διεξαγωγής θρησκευτικών λατρευτικών τελετών με την παρουσία των πιστών σε Αγγλία και 

Ουαλία. Οι αιτιάσεις τους περί παράβασης του άρθρου 9 HRAκαι ΕΣΔΑ αφορούσαν την επέμβαση στη 

θρησκευτική λατρεία και στην αυτονομία των Εκκλησιών. Στις 26 Ιουνίου 2020  ο Δικαστής Swift 

αρνήθηκε την επίσπευση της διαδικασίας σχετικά με τη χορήγηση «άδειας δικαστικού ελέγχου» και 

εντωμεταξύ (4 Ιουλίου) άρθηκαν οι εν λόγω περιορισμοί. Ως εκ τούτου, εξέλιπε το αντικείμενο της δίκης 

(το κρίσιμο νομικό ζήτημα κατέστη «ακαδημαϊκό» κατά τη χρησιμοποιούμενη ορολογία) και οι αιτούντες 

απέσυραν την προσφυγή. Επανήλθαν με νέα προσφυγή τον Νοέμβριο του 2020 , η οποία εκκρεμεί, χωρίς 

όμως να αποκλείεται να έχει την ίδια τύχη με την προηγούμενη, λόγω μη επαναφοράς των οικείων 

περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο του τρίτου lockdown. 

 

Πηγές (τελευταία πρόσβαση 6.1.2021), 

Νομοθεσία (Legislation) σε https://www.legislation.gov.uk/coronavirus <τελευταία πρόσβαση: 6.1.2021> 

Οδηγίες (Guidance): για Αγγλία, για Σκωτία, για Ουαλία, για Βόρεια Ιρλανδία   

Cranmer F. /D. Pocklington, The Impact of The Covid-19 Pandemic on the Exercise of Religion in the United 

Kingdom, Revista General de Derecho Canónicoy Derecho Eclesiástico del Estado 54 (2020), διαθέσιμο εδώ  

Ιστότοποι: https://lawandreligionuk.com/ https://ukconstitutionallaw.org/ <τελευταία πρόσβαση 6.1.2021>, 
https://www.churchtimes.co.uk <τελευταία πρόσβαση 6.1.2021> 

 

 

 

 

Άρθρα 

https://christianconcern.com/wp-content/uploads/2018/10/CC-Resource-Misc-Judicial-Review-Church-Bundle-Permission-20201123.pdf
https://www.legislation.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home#places-of-worship
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-stay-at-home-guidance/
https://gov.wales/alert-level-4-guide
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you
http://www.churchstate.eu/pdf/COVID19/UK.PDF
https://lawandreligionuk.com/
https://ukconstitutionallaw.org/
https://www.churchtimes.co.uk/
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Σχετικά με την επίδραση της COVID-19 και των μέτρων διαχείρισής της στην Ευρώπη διαβάστε ακόμη 

τα άρθρα που αναρτώνται στο συνεργαζόμενο με το Κέντρο Αριστείας 

European Consortium for Church and State Research, http://www.churchstate.eu/covid-19.html 

 

The impact of the COVID-19 pandemic on the 

exercise of religion in the United Kingdom. 

by Frank Cranmer / 

David Pocklington  

United 

Kingdom 
PDF  

Covid-19 - the Maltese Response: Slow at First but 

Steady and Effective. 

by Vincent A. de 

Gaetano  
Malta 

Document 

link 

Coronavirus and the Curtailment of Religious 

Liberty. 
by Mark Hill QC  Global PDF  

Court suspends Geneva worship ban religious 

gatherings. 
ADF International  Switzerland Link 

 

 

 

The Council of State and Religious Places during the Pandemic in 
Greece 

by Alexandros Kyriakidis / 

Nadia Tsinafornioti  
 PDF 

  

COVID & Θρησκευτική ελευθερία  

http://www.churchstate.eu/covid-19.html
http://www.churchstate.eu/pdf/COVID19/UK.PDF
https://verfassungsblog.de/covid-19-the-maltese-response-slow-at-first-but-steady-and-effective/
https://verfassungsblog.de/covid-19-the-maltese-response-slow-at-first-but-steady-and-effective/
https://www.mdpi.com/2075-471X/9/4/27/pdf
https://adfinternational.org/news/court-suspends-geneva-worship-ban-religious-gatherings-resume/
http://www.churchstate.eu/pdf/COVID19/The_Council_of_State_and_Religious_Places_during_the_Pandemic_in_Greece.pdf
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Δημοσιεύσεις 

 

1. Konstantinos Papastathis, "Diaspora-Building and Cultural   Diplomacy: The Greek Community of 

Jerusalem in Late Ottoman Times and   the Mandate," in Karène Sanchez Summerer and Sary 

Zananiri (eds),   European Cultural Diplomacy and Arab Christians in Palestine,   1918–1948: 

Between Contention and Connection (London: Palgrave   Macmillan, 2020). 

Open Access (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-55540-5) 

 

2. Konstantinos Papastathis and Anastasia Litina, "Orthodoxy as   Exclusivist Identity in the Greek 

Radical Right: Discourse Analysis and Electoral Behavior", in Anja Hennig and Mirjam   Weiberg-

Salzmann (eds), Illiberal Politics and Religion in Europe and   Beyond: Concepts, Actors, and 

Identity Narratives (Frankfurt: Campus,   2020/ Chicago: The University of Chicago Press, 2021), 

291-316. 

 

3. Lina Papadopoulou, Prohibitions of Religiously Loaded Speech: (How) Can Advocacy for Allowing 

Blasphemy be Reconciled with Supporting the Prohibition of Hate Speech?, σε: Kerstinvonder 

Decken / Angelika Günzel (eds.), Staat – Religion – Recht. Festschriftfür Gerhard Robberszum 70. 

Geburtstag, Nomos, Baden-Baden, 2020, 847-864 

 

4. Lina Papadopoulou, Hate Speech and Autonomy of Religious Communities, σε: MerilinKivio rg 

(επιμ), Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control, Sécurisation de la 

libertéreligieuse : La religion et les limites du contrôle de l’Etat, Comares, Granada, 2020 

 

 

Eισηγήσεις σε συνέδρια 

 

1. Lina Papadopoulou, ‘(How) can advocacy for allowing blasphemy be reconciled with supporting the 

prohibition of hate speech?’, Flashpoints:  Human Rights, Law & Religion Conference, Monday 14 

December 2020 (Online), Centre for Rights and Justice, Nottingham Law School, Nottingham Trent 

University 

 

2 .  Lina Papadopoulou, “God and the Constitution in a country (Greece) with a prevailing religion”,  
Roundtable on Law and Religion "God, law and the Constitution", Wednesday, November 25th, 

2020, F a culty  o f  L a w ,  L o mo no s o v  M o s co w  S ta te  U niv ers ity  

 

 
 

O κ. Παπαστάθης επιμελείται, από ελληνικής πλευράς, της ιστοσελίδας του Δικτύου δίκτυο EUREL 

(https://eurel.info/spip.php?rubrique14&lang=en). Όσοι/ες ερευνητές/ερευνήτριες επιθυμούν να  

συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στο 

kpapastathis@polsci.auth.gr 

 

 

Δραστηριότητες μελών ερευνητικής ομάδας – 
Μελέτες 

 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-55540-5
https://www.academia.edu/36311174/2018_Hate_Speech_and_Autonomy_of_Religious_Communities
http://www.churchstate.eu/pdf/NEW/SECURITISATION.pdf
http://www.comares.com/
https://eurel.info/spip.php?rubrique14&lang=en
mailto:kpapastathis@polsci.auth.gr
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Βιβλία: 

 Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 

2020   

 K. Παπαγεωργίου (επιμ), Δίκαιο και Θρησκεύματα, εκδ. Παπαζήση 2020 (με συμβολές Κ. 

Παπαγεωργίου, Β. Περγαντή, Κ. Βλάχου, Δ. Λέντζη, Αρ. Ασκητή) 

 Αρθρογραφία: 

 Ι. Γ. Αδρουτσόπουλος, Η θρησκευτική ελευθερία στον καιρό της πανδημίας, Νομοκανονικά 2/2020, 

σ. 45-59   

 Ε. Βενιζέλος, Η αμφιθυμία της πρόσφατης νομολογίας γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία και το 

μάθημα των θρησκευτικών. Ο εσωτερικός διάλογος στο Σ.τ.Ε. και οι αποκλίσεις από τη νομολογία 

του Ε.Δ.Δ.Α, Νομοκανονικά 1/2020, σ. 19-30 

 Σ. Γιαγκάζογλου, Παλινωδίες και αδιέξοδα στη θρησκευτική εκπαίδευση,  Νομοκανονικά 1/2020, σ. 

69-112 

 Γ. Κτιστάκις, Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας. Ένας προδιαγεγραμμένος "εξισλαμισμός", 

Νομοκανονικά 2/2020, σ. 11-20   

 Κ. Παπαγεωργίου, H ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση των θρησκευμάτων, Αρμενόπουλος 6/2020, 

σ. 953-969   

 Β. Περγαντής, Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε Στρασβούργο και Γενεύη για το θρησκευτικό ένδυμα, 

ΔτΑ 83/2020, 113-140  

 Μ. Πικραμένος, Το μάθημα των θρησκευτικών σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, 

Νομοκανονικά 1/2020, σ. 31-57 

 Δ. Φιλίππου, Ελληνική διοικητική δικαιοσύνη και υγειονομική κρίση - Η συνταγματικότητα των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ΔιΔικ 5/2020. σ. 848-851  

 Μ. Ψαράκη-Φύτρου, Η διδασκαλία των θρησκευτικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο μετά την 

ΟλΣτΕ 660/2018 απόφαση, ΔτΑ 83/2020, σ. 185-198   

 

CONSTITUTIONALISM 

- Χ. Ανθόπουλος, Η Αναθεώρηση και το μάθημα των θρησκευτικών,  καταχωρήθηκε την 

22.11.2019 

- Σπ. Βλαχόπουλος, Αγία Σοφία: Γιατί παραβιάζεται η ΕΣΔΑ;, καταχωρήθηκε την 14.07.2020 

- Σπ. Βλαχόπουλος, Θρησκευτική ελευθερία και προστασία της υγείας, καταχωρήθηκε την 

22.03.2020 

- Δ. Κούρτης, Σχετικά με το καθεστώς της Αγίας Σοφίας με βάση το ισχύον διεθνές δίκαιο, 

καταχωρήθηκε την 22.07.2020 

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία - Νομολογία 

 

https://www.constitutionalism.gr/i-anatheorisi-kai-to-mathima-thriskeftikon/
https://www.constitutionalism.gr/2020-07-14-vlahopoulos-agia-sofia-esda/
https://www.constitutionalism.gr/2020-03-21_vlahopoulos_thriskeutiki-eleutheria/
https://www.constitutionalism.gr/2020-07-kourtis-agia-sofia/
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- Γ. Κτιστάκις, Η στάση των Πρωτοδικείων Θράκης έναντι των αποφάσεων των Ιεροδικείων  της 

Θράκης [2013 έως και 2019], καταχωρήθηκε την 02.06.2020 

- Α. Κυριακίδης / Ν. Τσιναφορνιώτη, Το ΣτΕ και οι Θρησκευτικοί Χώροι εν Καιρώ Πανδημίας, 

καταχωρήθηκε την 19.12.2020 

- Κ. Παπανικολάου, Περιορισμοί της θρησκευτικής λατρείας και των συναθροίσεων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 

Γερμανίας, καταχωρήθηκε την 08.05.2020 

- Κ. Τσιτσελίκης, Η θρησκεία στα σχολεία: Τα συνταγματικά και διεθνή όρια, καταχωρήθηκε την 

07.12.2019 

SYNTAGMAWATCH 

- Χ. Ανθόπουλος, Πανδημία και Εκκλησία, καταχωρήθηκε την 22.12.2020 

- Α. Βλαχογιάννης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση 28/2019): 

Σημαντική παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την αναγραφή και δήλωση του 

θρησκεύματος στο σχολείο, καταχωρήθηκε την 09.09.2019 

- Γ. Καραβοκύρης, Η σκληρή μοίρα της γαλλικής ταυτότητας: Η υπόθεση του SamuelPaty,  

καταχωρηθηκε την 27.10.2020 

- Κ. Μποτόπουλος, Τα όρια της ανυπακοής, καταχωρήθηκε την 21.12.2020 

- Π. Παραράς, Οι γελοιογραφίες του Charlie Hebdo // Θρησκεία και ελευθερία της έκφρασης (Άποψη 

Ι), καταχωρήθηκε την 14.11.2020 

- Κ. Χρυσόγονος, Οι γελοιογραφίες του CharlieHebdo // Τα σκίτσα του Μωάμεθ και ο 

ισλαμοφασισμός (Άποψη ΙΙ), καταχωρήθηκε την 21.11.2020 

- Π. Παυλόπουλος, Η πολιτιστική βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, καταχωρήθηκε την 22.07.2020 

- Β. Σωτηρόπουλος, Προστασία δεδομένων των μαθητών: Απαλλαγή από θρησκευτικά και 

αναγραφή της διαγωγής, καταχωρήθηκε την 09.09.2020 

- Χ. Τσιλιώτης, Η Αγία Σοφία, το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καταχωρήθηκε την 

20.07.2020 

- Α. Φωτιάδου, Αφιέρωμα / Η μεταστροφή της νομολογίας του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ για 

τη θρησκευτική λατρεία στην πανδημία (I), καταχωρήθηκε την 27.11.2020 

- Δ. Σαρμάς, Αφιέρωμα / Η μεταστροφή της νομολογίας του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ για 

τη θρησκευτική λατρεία στην πανδημία (II), καταχωρήθηκε την 27.11.2020  

- Α. Κυριακίδης, Αφιέρωμα / Η μεταστροφή της νομολογίας του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ 

για τη θρησκευτική λατρεία στην πανδημία (III), καταχωρήθηκε 01.12.2020 

- Δ. Χριστόπουλος, Βλασφημία και "Αντιρατσισμός", καταχωρήθηκε την 14.11.2019 

Νομολογία:  

→ ΟλΣτΕ 942/2020, Νομοκανονικά 2/2020, σ. 87-102   

→ ΣτΕ 60/2020 Επιτρ. Αναστ., Νομοκανονικά 2/2020,σ. 108-112 

→ ΟλΣτΕ 210/2020, Ελληνική Δικαιοσύνη 4/2020, σ. 1178-1186 

→ ΣτΕ ΕΑ 49/2020, Αρμενόπουλος 5/2020, 883-885 

Αρθρογραφία 

https://www.constitutionalism.gr/2020-ktistakis-ierodikeia/
https://www.constitutionalism.gr/2020-ktistakis-ierodikeia/
https://www.constitutionalism.gr/2020-12-20-kyriakidis-tsinafornioti-thriskeutiki-latreia-pandimia/
https://www.constitutionalism.gr/2020-05-papanikolaou-thriskeutiki-eleftheria-pandimia/
https://www.constitutionalism.gr/2020-05-papanikolaou-thriskeutiki-eleftheria-pandimia/
https://www.constitutionalism.gr/2020-05-papanikolaou-thriskeutiki-eleftheria-pandimia/
https://www.constitutionalism.gr/2019-12-tsitselikis-thriskeia-sholeio/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/pandimia-kai-ekklisia/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/arxi-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira-apofasi-28-2019/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/arxi-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira-apofasi-28-2019/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/arxi-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira-apofasi-28-2019/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-skliri-moira-tis-gallikis-taftotitas-i-ypothesi-tou-samuel-paty/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/ta-oria-tis-anypakois/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/oi-geloiografies-tou-charlie-hebbo-thriskeia-kai-eleftheria-ekfrasis-apopsi-i/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/oi-geloiografies-tou-charlie-hebbo-thriskeia-kai-eleftheria-ekfrasis-apopsi-i/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/oi-geloiografies-tou-charlie-hebbo-ta-skitsa-tou-moameth-kai-o-islamofasismos-apopsi-ii/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/oi-geloiografies-tou-charlie-hebbo-ta-skitsa-tou-moameth-kai-o-islamofasismos-apopsi-ii/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-politistiki-vevilosi-tis-agias-sofias/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/prostasia-dedomenon-ton-mathiton-apallagi-apo-thriskeftika-kai-anagrafi-tis-diagogis/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/prostasia-dedomenon-ton-mathiton-apallagi-apo-thriskeftika-kai-anagrafi-tis-diagogis/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-agia-sofia-to-diethnes-dikaio-kai-ta-anthropina-dikaiomata/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stin-pandimia-proto-keimeno/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stin-pandimia-proto-keimeno/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stin-pandimia-deftero-keimeno/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stin-pandimia-deftero-keimeno/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stinpandimia-trito-meros/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-i-metastrofi-tis-nomologias-tou-anotatou-dikastiriou-ton-ipa-gia-ti-thriskeftiki-latreia-stinpandimia-trito-meros/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/vlasfimia-kai-antiratsismos/
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→ ΜΠρΞαν 75/2020, Νομοκανονικά 2/2020, σ. 112-119  

→ ΟλΣτΕ 1759/2019, Σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος, Νομοκανονικά 1/2020, σ. 180-192   

→ ΑΠ 678/2019 Τμ. Δ', Σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος, Νομοκανονικά 1/2020, σ. 203-213 

→ ΠρΔΠρΑθ ΑΡ 342/2020, Σχόλιο: Π. Γιαννακάκης, ΔιΔικ 5/2020, σ. 857-860   

→ ΣτΕ ΕΑ 60/2020, Σχόλιο: Β. Καψάλη, Αρμενόπουλος 5/2020, σ. 886-889  

→ ΑΠΔΠΧ 32/2020, Σχόλιο: Ι. Κονιδάρης, Νομοκανονικά 2/2020, σ. 167-180  

→ ΣτΕ 598/2020, Τμ. Δ', Σχόλιο: Α. Κόντης, Νομοκανονικά 2/2020, σ. 80-86   

→ ΟλΣτΕ 944/2020, Σχόλιο: Μ.-Ω. Κουτσουπιά / Ε. Παλιούρα, ΔιΔικ 4/2020, σ. 627-632 

→ ΔΕφΑθ 32/2020, Σχόλιο: Β. Μπουκουβάλα, ΔιΔικ 5/2020, σ. 844-847 

→ ΣτΕ 14/2020 Γ' Τμ. (7μελές), Σχόλιο: Ε. Παλιούρα / Γ. Γαλανόπουλος, ΔιΔικ. 5/2020, σ. 791-801  

→ ΣτΕ 1294-1296/2020 [Δικονομικά ζητήματα με αφορμή τους υγειονομικούς περιορισμούς στους 

χώρους θρησκευτικής λατρείας κατά την περίοδο της πανδημίας, χωρίς κρίσεις σχετικά με τη 

συνταγματικότητα ή εν γένει τη νομιμότητα των κανονιστικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από 

την πολιτεία στην ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας χάριν της προστασίας της δημόσιας 

υγείας και της ζωής] 

→ ΑΠΔΠΧ 32/2020  

 ΔΕΕ 

1. ΔΕΕ, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België κ.α., 17.12.2020, ECLI:EU:C:2020:1031 

2. ΔΕΕ, C-243/19, A. κατά Veselības  ministrija, 29.10.2020, ECLI:EU:C:2020:872  

ΕΔΔΑ 

1.  ΕΔΔΑ, Θρησκευτικό Δόγμα Μαρτύρων του Ιεχωβά Βουλγαρίας κατά  Βουλγαρίας, No. 

5301/2011, 10.11.2020 

2. ΕΔΔΑ, Saran κατά Ρουμανίας, No. 65993/16, 10.11.2020 

3. ΕΔΔΑ, Neagu κατά Ρουμανίας, No. 21969/15, 10.11.2020 

4. ΕΔΔΑ, Perovy κατά Ρωσίας, No. 47429/09, 20.10.2020 

5. ΕΔΔΑ, Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου του Κιέβου στην Κριμαία κατά 

Ρωσίας, Nos. 33931/19 και 33585/20, 01.09.2020 (προσωρινά μέτρα) 

6. ΕΔΔΑ, Σταυρόπουλος κ.α. κατά Ελλάδας, No. 52484/18, 25.06.2020 

7. ΕΔΔΑ, Erlichand Kastro κατά Ρουμανίας, Nos. 23735/16 και 23740/16, 09.06.2020 

8. ΕΔΔΑ, Korostelev κατά Ρωσίας, No. 29290/10, 12.05.2020 

9. ΕΔΔΑ, Nasirov κ.α. κατά Αζερμπαϊτζάν, No. 58717/10, 20.02.2020 

10. ΕΔΔΑ, Θρησκευτική κοινότητα Μαρτύρων του Ιεχωβά κατά Αζερμπαϊτζάν, No. 52884/09, 

20.02.2020 

1. Thematic factsheet on freedom of religion, Department of the execution of judgments of 

the European Court of Human Rights, Σεπτέμβριος 2020 

2. Δήλωση ΕΕΔΑ για την απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 

 

Επιμέλεια: Λυδία Παπαγιαννοπούλου,  

Ασκούμενη Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Φοιτήτρια ΠΜΣ Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

https://rm.coe.int/thematic-factsheet-freedom-religion-eng/16809fa94b
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/politistika_dikaiomata/Dilosi_EEDA_Agia_Sofia.pdf
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Tο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας κήρυξε αντισυνταγματική την απαγόρευση της μαντίλας 

στα πρωτοβάθμια σχολεία της χώρας, 11-Δεκ-2020 
Παρουσίαση: Νίκος Γαϊτενίδης 

 
Το Συνταγματικό δικαστήριο της Αυστρίας έκρινε ότι ο νόμος που απαγορεύει τις μαντίλες στα δημοτικά 

σχολεία είναι αντισυνταγματικός.  

Ο νόμος απαγόρευε στα κορίτσια να φορούν "ιδεολογικά ή θρησκευτικά ρούχα που σχετίζονται με την 

κάλυψη του κεφαλιού έως το τέλος του σχολικού έτους κατά το οποίο γίνονται 10 ετών".  

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης ήταν υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει ισότιμα διάφορες 

θρησκευτικές πεποιθήσεις. Με δεδομένο πως νόμος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της Εβραϊκής 

Κίππα ή για του turban που φορούν άντρες Σιχ, o νομοθέτης επιλέγει μια συγκεκριμένη μορφή ρουχισμού 

με θρησκευτικές ή ιδεολογικές αναφορές, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι συγκρίσιμη με άλλες 

αλλά όχι απαγορευμένες, θρησκευτικές ή ιδεολογικές συνήθειες ένδυσης. Ένας κανονισμός που 

εφαρμόζεται επιλεκτικά σε μια συγκεκριμένη θρησκευτική ή ιδεολογική πεποίθηση απαιτεί ειδική 

αντικειμενική αιτιολόγηση. Κατά την άποψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το επιχείρημα της 

κυβέρνησης ότι θα πρέπει οι μαθήτριες να προστατευτούν από την κοινωνική πίεση δεν αρκεί για μία 

απαγόρευση της μαντίλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εναπόκειται στον 

νομοθέτη, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ουδετερότητας και τη συνταγματική εκπαιδευτική εντολή, 

να βρει μέσα για την επίλυση των συγκρούσεων, και να παράσχει τους απαραίτητους πόρους για τον 

τερματισμό του θρησκευτικού εκφοβισμού. 

Το δικαστήριο, σε δήλωση που εκδόθηκε μετά την απόφαση, είπε ότι ο νομοθέτης ήταν υποχρεωμένος 

να αντιμετωπίζει ισότιμα διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις. "Το σχολείο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις 

βασικές αξίες της δεκτικότητας  και της ανοχής", ανέφερε το συνταγματικό δικαστήριο.  

Η δικαστική απόφαση ελήφθη μετά την υποβολή καταγγελίας από δύο οικογένειες μουσουλμάνων 

μαθητών και όρισε ότι ο νόμος εισήγαγε διακρίσεις εις βάρος κοριτσιών "επειδή ενέχει τον κίνδυνο να 

καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση των μουσουλμάνων κοριτσιών στην εκπαίδευση".  

Με πληροφορίες από: 

https://www.livelaw.in/foreign-international/headscarf-ban-unconstitutional-austria-constitutional-court-167486 

https://www.in.gr/2020/12/12/world/aystria-dikastirio-akyronei-nomo-gia-tin-apagoreysi-mantilas-se-mathites-dimotikou/ 

https://www.euronews.com/2020/12/12/austrian-constitutional-court-rules-headscarf-ban-in-primary-schools-unconstitutional 

 

  

Νομικά Νέα 
 

https://www.livelaw.in/foreign-international/headscarf-ban-unconstitutional-austria-constitutional-court-167486
https://www.in.gr/2020/12/12/world/aystria-dikastirio-akyronei-nomo-gia-tin-apagoreysi-mantilas-se-mathites-dimotikou/
https://www.euronews.com/2020/12/12/austrian-constitutional-court-rules-headscarf-ban-in-primary-schools-unconstitutional
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Απόφαση του Αυστριακού Συνταγματικού Δικαστηρίου: διάταξη νόμου που απαγορεύει στα 

παιδιά έως 10 ετών να φορούν μαντήλες στο κεφάλι τους είναι αντισυνταγματική  

Παρουσίαση: Lia Reihner, Φοιτήτρια Νομικής Σχολής Παν. Βιέννης, Φοιτήτρια Erasmus+ ΑΠΘ (μάθημα: 

European Constitutional Law),  

μτφρ. Λυδία Παπαγιαννοπούλου, Φοιτήτρια ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές,  

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Ασκούμενη στο Κέντρο Αριστείας Ζαν Μονέ ΑΠΘ  

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας (Verfassungsgerichtshof) με απόφασή 

του (VfGH-Erkenntnis G 4/2020) κήρυξε αντισυνταγματική διάταξη που απαγόρευε στα κορίτσια κάτω 

των 10 ετών να φορούν μαντήλα στα δημόσια σχολεία, λόγω παραβίασης της ελευθερίας της θρησκείας 

και της έκφρασης. Ως αποτέλεσμα της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η ως άνω 

απαγόρευση καταργήθηκε.  

Η απαγόρευση αυτή είχε εισαχθεί τον Ιούνιο 2019 από μία κυβέρνηση συνασπισμού, την οποία στήριζαν 

το κεντροδεξιό κόμμα FPÖ και το ακροδεξιό λαϊκιστικό «Κόμμα της Ελευθερίας» (FPÖ). Η απαγόρευση 

αυτή ήρθε να ενισχύσει τον νόμο του Οκτωβρίου 2017 περί ένταξης των μεταναστών, ο οποίος απέβλεπε 

στην καλύτερη υποδοχή των μουσουλμάνων μεταναστών στην Αυστριακή κοινωνία. Ο νόμος του 2017 

απαγόρευε την κάλυψη του προσώπου –με μπούρκα, νικάμπ ή μάσκες- σε δημόσιους χώρους.  

Η διάταξη στον νόμο περί σχολικής εκπαίδευσης του 2019 (§ 43a παρ. 1 εδ. α΄Schulunterrichtsgesetz)  

χωρίς να αναφέρεται ειδικά σε ισλαμικές μαντήλες ή μουσουλμάνους, απαγόρευσε κάθε ένδυμα με 

κοσμοθεωρητικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα, το οποίο καλύπτει το κεφάλι (ολόκληρο ή μέρος αυτού). Η 

απαγόρευση ίσχυε έως το τέλος του σχολικού έτους κατά το οποίο το παιδί συμπληρώνει το δέκατο έτος 

της ηλικίας του. Σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα αυτού, οι κηδεμόνες του παιδιού καλούνταν σε 

υποχρεωτική συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου (§ 43α Abs. 2 του νόμου περί σχολικής 

εκπαίδευσης). Αν η παράβαση επαναλαμβανόταν, προβλεπόταν κύρωση των κηδεμόνων, και δη επιβολή 

προστίμου ύψους 440 ευρώ. Εάν το πρόστιμο δεν καταβαλόταν, επιβαλλόταν φυλάκιση έως και δύο 

εβδομάδες (§ 43a παρ. 3 του νόμου περί σχολικής εκπαίδευσης).Δηλωμένος σκοπός της διάταξης ήταν η 

καλύτερη δυνατή ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών και η κοινωνική τους ένταξη σύμφωνα με τα τοπικά 

ήθη και συνήθειες, καθώς και η διαφύλαξη των συνταγματικών θεμελιωδών αξιών και της ισότητας 

ανδρών και γυναικών. 

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου §43α του νόμου περί σχολικής εκπαίδευσης 

διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδέχονται ποικίλες ερμηνείες. Στις προπαρασκευαστικές 

εργασίες εντοπίζεται μια πιο στενή ερμηνεία: ως ένδυμα με ιδεολογικό ή θρησκευτικό συμβολισμό που 

συνδέεται με το κάλυμμα της κεφαλής νοείται κάθε είδος ρούχου που καλύπτει όλο ή μεγάλο μέρος του 

Σχόλιο σε δικαστική απόφαση 
 

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_4_2020_vom_11.12.2020.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_54/BGBLA_2019_I_54.pdfsig
https://www.gatestoneinstitute.org/11104/austria-integration-law-burqa
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τριχωτού της κεφαλής. Αυτό συνεπάγεται ότι το εβραϊκό θρησκευτικό Kippah και το ινδικό Patka που 

φορούν οι ανήλικοι Σιχ εξαιρούνταν από την απαγόρευση αυτή. Τοιουτοτρόπως, καθίστατο εμφανής ο 

σκοπός του νομοθέτη να απαγορεύσει συγκεκριμένα τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας (hijab). Αυτή η 

πρόθεση κατέστη εναργής στο ενημερωτικό δελτίο του Ομοσπονδιακού Υπουργού Παιδείας, Επιστημών 

και Έρευνας, το οποίο εξεδόθη αφότου τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω διάταξη, με στόχο την ομοιόμορφη 

εφαρμογή του απαγορευτικού κανόνα. 

Εναντίον του άρθρου § 43α παρ. 1 του νόμου περί σχολικής εκπαίδευσης στράφηκαν δικαστικά δύο 

ανήλικοι και οι γονείς τους. Οι ανήλικοι λαμβάνουν θρησκευτική ανατροφή επί τη βάσει των σουνιτικών 

και σιιτικών σχολών του Ισλάμ. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η διάταξη§43α παρ. 1 παραβιάζει 

το δικαίωμά τους στη θρησκευτική ελευθερία, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΣΔΑ) και στο άρθρο 14 StGG (Θεμελιώδους 

Νόμου για τα δικαιώματα των πολιτών), την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 7 B-VG, δηλ. του 

αυστριακού Συντάγματος και άρθρο 2 StGG) και την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ και άρθρο 

18 B-VG). Ο κύριος ισχυρισμός τους ερείδεται στο ότι το υπό κρίση μέτρο, που εντέλει στοχεύει στην 

απαγόρευση μόνο της ισλαμικής μαντίλας (hijab), συνιστά μια δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμά 

τους στη θρησκευτική ελευθερία και τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους. Επιπρόσθετα, στην 

προγενέστερη υπ’αριθμ. 19349/2011 απόφασή του το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε διαπιστώσει τη 

νομιμότητα της ύπαρξης θρησκευτικών συμβόλων σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις (π.χ. σταυροί στα 

σχολεία και στα νηπιαγωγεία). Στο πλαίσιο αυτό, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η αρχή της ισότητας 

και της ίσης μεταχείρισης καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή αυτής της απόφασης και στην περίπτωση 

της ισλαμικής μαντίλας. Εν παραλλήλω, υποστηρίζεται ότι καταστρατηγείται το δικαίωμα των γονέων 

να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, 

όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της ΕΣΔΑ. Παρότι ο νομοθέτης διατείνεται ότι η απαγόρευση επιδιώκει 

την προστασία της αρχής της ισότητας, άλλα θρησκευτικά ενδύματα, όπως το kippah ή το patka, δεν 

εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο αυτού του κανόνα. Επομένως, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η διακριτική 

μεταχείριση δεν δικαιολογείται αντικειμενικά. 

Προς αντίκρουση των ισχυρισμών των εναγόντων, η αυστριακή κυβέρνηση επικαλέστηκε τη ratioτης 

διάταξης, τη διαφύλαξη, δηλαδή, του υποκειμενικού δικαιώματος των παιδιών στην καλύτερη δυνατή 

ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, την περιφρούρηση τόσο της θετικής όσο και 

της αρνητικής έκφανσης του δικαιώματός τους στη θρησκευτική ελευθερία, καθώς και την παρεμπόδιση 

έμφυλων ανισοτήτων και στιγματισμού του ανθρώπινου σώματος.  

Το Συνταγματικό Δικαστήριο τάχθηκε, ως προελέχθη, υπέρ των προσφευγόντων. Η αρχή της ισότητας,  

σε συνδυασμό με το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας εγείρει την υποχρέωση 

του κράτους να διατηρεί θρησκευτική και ιδεολογική ουδετερότητα. Κατά τη διαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ο νομοθέτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση,  

Σχόλιο σε δικαστική απόφαση 
 



 

 

20 

 

αντιμετωπίζοντας τις διαφορετικές θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις σύμφωνα με την αρχή της 

ισότητας. Τη λειτουργία του σχολείου διαπνέουν, μεταξύ άλλων, οι θεμελιώδεις αξίες της διαφάνειας και 

της ανοχής (άρθρο 14 παρ. 5a BVG). Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να ανακύψει η ανάγκη επιβολής 

δικαιολογημένων περιορισμών των δικαιωμάτων που εγγυάται το άρθρο 9 ΕΣΔΑ, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι περιορισμοί αυτοί συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας και επιβάλλονται αντικειμενικά. Με 

το άρθρο § 43a του νόμου περί σχολικής εκπαίδευσης, ωστόσο, ο νομοθέτης εισάγει διάκριση ως προς 

μια συγκεκριμένη μορφή ένδυσης με θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς συμβολισμούς, η οποία είναι 

συγκρίσιμη με άλλες συνήθειες θρησκευτικής ή ιδεολογικής ένδυσης που δεν απαγορεύονται.  

Ένα τέτοιο μέτρο απαιτεί ειδική και αντικειμενική αιτιολόγηση ως προς την παρέκκλιση από την επιταγή 

της θρησκευτικής και ιδεολογικής ουδετερότητας. Η χρήσης της ισλαμικής μαντίλας αποτελεί μια 

πρακτική που υιοθετείται για διάφορους λόγους. Οι πιθανές ερμηνείες που αποδίδουν στη μαντίλα όσες 

τη φορούν και κατ’ επέκταση στην ένδυση αυτή καθεαυτή υπό το πρίσμα της εκάστοτε θρησκείας ή 

κοσμοθεωρίας είναι πολυποίκιλες. Συνεπώς, το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν δύναται να υιοθετήσει μια 

συγκεκριμένη ερμηνεία και να στηρίξει την εκτίμησή του αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτή. 

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ένα περιοριστικό μέτρο που επηρεάζει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη 

ομάδα μαθητών ή μαθητριών και εισάγει διακριτική μεταχείριση, προκειμένου να διασφαλίσει τη 

θρησκευτική και ιδεολογική ουδετερότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, δεν επιτυγχάνει τον σκοπό 

αυτό και δεν κρίνεται αντικειμενικά επιβεβλημένο. Επομένως, η διάταξη του άρθρου § 43α Abs 1 του 

νόμου περί σχολικής εκπαίδευσης παραβιάζει την αρχή της ισότητας ως προς την άσκηση του 

δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.  

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η απαγόρευση του διάταξης §43a του νόμου περί σχολικής 

εκπαίδευσης ενδέχεται να έχει επιζήμια επίδραση στην ένταξη των μαθητών και μαθητριών και να 

πυροδοτήσει διακρίσεις, διότι ενέχει τον κίνδυνο να καταστήσει δυσχερέστερη την πρόσβαση των 

μουσουλμάνων κοριτσιών στην εκπαίδευση ή να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. 

Σαφώς, αναγνωρίζεται ότι δεν αποκλείεται η εκδήλωση ιδεολογικών και θρησκευτικών συγκρούσεων στο 

σχολικό περιβάλλον. Μολαταύτα, αυτή η διαπίστωση δεν δικαιολογεί την υπό κρίση απαγόρευση,  

δοθέντος ότι επηρεάζει ακριβώς εκείνους που δε διαταράσσουν την ειρήνη στο σχολείο.  

Καταληκτικά, το Συνταγματικό Δικαστήριο προτρέπει τον νομοθέτη να προβλέψει κατάλληλα μέτρα για 

την καταπολέμηση των συγκρούσεων και να θέσει τέρμα σε διακρίσεις λόγω φύλου ή θρησκείας, 

λαμβάνοντας υπόψη την επιταγή για ουδετερότητα και τη συνταγματική εκπαιδευτική εντολή.  
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Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΑΠΘ, το European Consortium for Church and State Research και η Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνουν διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα «Δίκαιο και Θρησκεία»  

[αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τα επόμενα διαδικτυακά σεμινάρια, δηλώστε συμμετοχή, το όνομα και την 
ιδιότητά σας στο: chairjeanmonnet@gmail.com] 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, 16.00 – 17.30 (ώρα Ελλάδας) 

Με θέμα: Coronavirus, Church and State 

Ομιλητές/τριες:  Stephen  Farrell, The Registry Church House, Ιρλανδία 

Emanuel Tavala, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο "Lucian Blaga" Sibiu, Ρουμανία 

Merilin Κiviorg, Senior Research Fellow στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Σχολή, 
ΠανεπιστήμιοTartu, Εσθονία 

Συντονιστής: Mark Hill 

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, 17.00 (ώρα Ελλάδας) 

Θέμα: Corona – Christmas – Religious life in exception 

Ομιλητές:   Καθ. Matthias Pulte, Johannes Gutenberg - Universität Mainz, Γερμανία 

Καθ. Schanda Balázs, Pázmány Péter Καθολικό Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης, Ουγγαρία 

 

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2021, 17.00 (ώρα Ελλάδας) 

Θέμα: Religious Freedoms and Covid19: The case of Belgium, France, Luxembourg and Switzerland: Neo-

ins titutionalism & Comparative Approach 

Ομιλητής:   Prof. Philippe Poirier, University of Luxembourg 

 

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, 17.00 (ώρα Ελλάδας) 

Θέμα: The Atlas of religious minorities 

Ομιλητής:   Prof. Silvio Ferrari, Πανεπιστήμιο Milano, Ιταλία 

 

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, 17.00 (ώρα Ελλάδας) 

Θέμα: Legal status of ministers of religion in the ECHR case-law 

Ομιλητές:    Agustín Motilla, University Carlos III, Madrid, Ισπανία 

Miguel Rodríguez Blanco, University of Alcalá, Ισπανία  
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Θερινό σχολείο 22-29 Σεπτεμβρίου 2021 

Θεματικές Ενότητες 

→ Ο διαθρησκειακός διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

→ Θρησκεία στις πλουραλιστικές δημοκρατίες 

→ Σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

→ Εξαιρέσεις λόγω θρησκείας από γενικούς κανόνες στο αμερικανικό και γαλλικό δίκαιο και οι 

κοινωνικές πρακτικές  

→ Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα  

→ Η Εκκλησία, ο Μουφτής και το Ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο  

→ Θρησκεία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα 

→ Καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω του ποινικού δικαίου: Νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ 

για εγκλήματα μίσους, ρητορική μίσους και διακρίσεις με βάση τη θρησκεία και άλλα 

χαρακτηριστικά  

 

 

SAVE THE DATES! 

 

Θα ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση στο επόμενο Newsletter 
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Προλογικό σημείωμα  

  

 

ι σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και ο σεβασμός της θρησκευτικής 
ελευθερίας έχουν απασχολήσει τη θεωρία και τη νομολογία σε εύ-

ρος και βάθος χρόνου, στην ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη. Αφε-
νός στο θεσμικό πεδίο της οριοθέτησης των ρόλων κοσμικής και θρη-
σκευτικής εξουσίας, αφετέρου στο καθεστώς προστασίας των ατομι-
κών μας δικαιωμάτων, στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα. Ερωτή-
ματα και προβληματισμοί ανακύπτουν διαρκώς υπό το φως της ιστορι-
κής εξέλιξης των κοινωνιών και των μετασχηματισμών της φιλελεύθε-
ρης δημοκρατίας και αυτά μας απασχόλησαν στις δύο εκδηλώσεις του 
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, που είχα τη χαρά να συντονίσω, με την ιδιότητα, τότε, 
της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καρπό των εκδηλώ-
σεων αυτών, ως επί το πλείστον, συνιστά ο πλούσιος σε θέματα και 
στοχασμούς ανά χείρας τόμος που συνέλαβε και επιμελήθηκε η Αν. 
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Λίνα Παπαδοπούλου. 

Το θρησκευτικό φαινόμενο είναι συστατικό στοιχείο της νεωτερικό-
τητας, καθώς αυτή συνιστά κατά πολύ, όπως γνωρίζουμε, μια εκκο-
σμικευμένη εκδοχή θεολογικών παραδοχών και εννοιών. Οι δυτικές 
κοινωνίες διαλέγονται πάντα με τη θρησκεία, ακόμη και όταν το Κρά-
τος και η Εκκλησία έχουν διακριτό ρόλο ή τελούν σε καθεστώς αυστη-
ρού χωρισμού, ενώ, από την άλλη, η θρησκευτική ετερότητα συμπυ-
κνώνει πολλές φορές, ενίοτε με τρόπο αποτρόπαιο και απάνθρωπο, τις 
πολιτισμικές και γεωπολιτικές συγκρούσεις του καιρού μας. Μπορεί οι 
απαισιόδοξες προβλέψεις του Samuel Huntington για τον ολοκληρωτι-
κό πόλεμο των πολιτισμών να μην έφτασαν στην πλήρη δικαίωσή τους, 
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όμως η επιστροφή των θρησκευτικών ταυτοτήτων στη δημόσια σφαίρα 
δοκιμάζει σήμερα τα όρια των εθνικών κρατών και τον πλουραλισμό 
της Ευρώπης. 

Στα ευρωπαϊκά Κράτη ∆ικαίου, αναζητείται μια δίκαιη και εύλογη 
ισορροπία ανάμεσα στην πλειοψηφική υπεροχή της θρησκείας των 
πολλών και την προστασία της συνείδησης όλων μας. Το ίδιο και αντι-
στρόφως: όταν η θρησκευτική ή πολιτισμική εξαίρεση φαίνεται να υπο-
νομεύει τις θεμελιώδεις δυτικές αξίες. Η θρησκευτική ελευθερία και η ιε-
ρότητα του forum internum μας κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά η 
υποδοχή της θρησκείας δεν είναι, ούτε θα μπορούσε να είναι, απολύ-
τως ομοιόμορφη και ομοιογενής, καθώς παραπέμπει στην κοινωνική 
και δικαιοπολιτική ιδιοσυστασία των Κρατών. Παρότι, λοιπόν, μπο-
ρούμε να εντοπίσουμε, σύμφωνα με την αξεπέραστη παρακαταθήκη 
του ∆ιαφωτισμού, την ελευθερία, την ισότητα και την ανεκτικότητα ως 
πεδίο συναίνεσης στη διαφύλαξη της θρησκευτικής ελευθερίας, είναι 
προφανές ότι ανακύπτουν στη θεωρία και στις αποφάσεις των ∆ικα-
στηρίων, που οι συγγραφείς του τόμου παρουσιάζουν και αναλύουν 
διεξοδικά, σημαντικές αποχρώσεις και αποκλίνουσες αναγνώσεις, οι 
οποίες κινούνται στο ευρύτερο συνταγματικό και διεθνές πλαίσιο. 

Το άρθρο 3 Σ και η αναγνώριση της επικρατούσας θρησκείας έχει τη 
δική του κανονιστικότητα στην έννομη τάξη μας: από αυτό αντλούμε, 
για παράδειγμα, τις αργίες του Κράτους, την παρουσία των θρησκευτι-
κών συμβόλων στις αίθουσες των δικαστηρίων και των εκπαιδευτηρίων 
και τη γενική κατεύθυνση του προγράμματος του μαθήματος των θρη-
σκευτικών. Η ιδιαίτερη θέση της ορθοδοξίας, η παράδοση και η κοινω-
νική πρακτική, συνδιαμορφώνουν τη σχέση του άρθρου 3 Σ με το άρ-
θρο 16 παρ. 2 Σ και τη ρήτρα ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, 
όπως και με το άρθρο 13 Σ. Στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με αντικείμενο το ζήτημα της διδασκαλίας των θρη-
σκευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΣτΕ 
660/2018, 926/2018, 1749-1750/2019), όπου κρίθηκε ως συνταγματικά 
επιβεβλημένος ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος, εμπεδώνε-
ται η επικρατούσα θρησκεία ως ερμηνευτική πυξίδα της θρησκευτικής 
ελευθερίας και στοιχείο της συνταγματικής παράδοσης της χώρας. 

Ωστόσο, το άρθρο 3 Σ φωτίζεται και από το άρθρο 13 Σ και τη θεμε-
λιώδη συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας της θρησκευτικής συ-
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νείδησης. Αυτή ακριβώς η αλληλεπίδραση καθίσταται εμφανής σε πολ-
λά −και κρίσιμα− πεδία του θρησκευτικού μας αυτοκαθορισμού, όπως 
η αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα, ο προσηλυτισμός, 
η ελευθερία της λατρείας και η θρησκευτική ισότητα. Στις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναγραφή του θρησκεύματος 
στις ταυτότητες (ΣτΕ 2280-2285/2001) και στα απολυτήρια στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (ΣτΕ 1759-1760/2019) και τη θέση υπό κρατική 
εποπτεία του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας της Τήνου 
(ΣτΕ 1753-1756/2019) υιοθετείται η αντίθετη ερμηνευτική φορά: η έμφα-
ση δίνεται στην αυτοτελή κανονιστικότητα του άρθρου 13 Σ και τη 
θρησκευτική ισότητα, παρά στην πλειοψηφική εκδοχή της απόλαυσης 
του δικαιώματος. Έτσι, οι σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και η αναγνώ-
ριση της επικρατούσας θρησκείας παραμένουν και αναπτύσσουν την 
ισχύ τους στο θεσμικό τους κέλυφος και δεν επιδρούν, όπως μας υπο-
δεικνύει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωμά-
των του Ανθρώπου σε μια σειρά από καταδικαστικές για την Ελλάδα 
αποφάσεις, στα δικαιώματα και την ελευθερία της θρησκευτικής μας 
συνείδησης. 

Ανάμεσα στην κοινοτιστική και τη φιλελεύθερη πρόσληψη της θρη-
σκευτικής ελευθερίας χωρούν επιχειρήματα που φανερώνουν την αδυ-
ναμία μιας συνολικής και καθαρής νομικά θέσης με αξιώσεις καθολικό-
τητας. Και αυτή η νομική περιπτωσιολογία ή αμφισημία δεν αφορά μό-
νο τα ελληνικά ∆ικαστήρια. Το ίδιο το Ε∆∆Α, που υπογραμμίζει στην 
υπόθεση Παπαγεωργίου κ.ά. κατά Ελλάδας την υψηλή σημασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της μη διάκρισης σε μια σύγχρονη δημο-
κρατική κοινωνία, αναδεικνύει στην απόφαση Lautsi κατά Ιταλίας ή 
στην Otto Preminger κατά Αυστρίας τη βαρύτητα του θρησκευτικού 
συναισθήματος της πλειοψηφίας. Οι σταθμίσεις και οι εκτιμήσεις των 
δικαστών αποδεικνύουν ότι η κανονιστικότητα του θρησκευτικού φαι-
νομένου έχει πολλαπλά επίπεδα. Άλλοτε ο δικαστής αξιολογεί ως πρω-
ταρχική συνταγματική εντολή τη διαφύλαξη της θρησκευτικής συνείδη-
σης και άλλοτε μετράει το ιστορικό και κοινωνικό βάρος της πλειοψη-
φικής πεποίθησης. Έτσι, μοιάζει η θρησκευτική ελευθερία ως αρνητική 
ελευθερία να ενισχύεται (π.χ. στις ταυτότητες και τα απολυτήρια ή στον 
προσηλυτισμό και την απαλλαγή από τα θρησκευτικά), αλλά, ταυτό-
χρονα, και να υποχωρεί, όταν η θρησκεία τέμνεται με την κρατική πα-
ρέμβαση σε κοινωνικά (όπως η εκπαίδευση) ή συμβολικά (π.χ. οι αργίες 
ή τα σύμβολα στο δημόσιο χώρο) πεδία. 



Προλογικό σημείωμα 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1-2/2020 

VIII 

Η αποστολή του δικαστή σε θέματα συνείδησης είναι ακόμη πιο λε-
πτή και δυσχερής, γιατί εμπλέκει τη δική του ατομική ηθική και πεποί-
θηση. Το Σύνταγμα είναι από τη φύση του ένα δυναμικό και ανοικτό 
στην ερμηνεία κείμενο και η δικαστική απόφαση έργο συλλογικό. Έτσι 
προκύπτουν οι συμβιβασμοί στις Ολομέλειες των ανωτάτων δικαστη-
ρίων, καθώς και οι μεταβολές της νομολογίας, υπό την επίδραση της 
συγκυρίας και της σταδιακής εξέλιξης της νομικής μεθόδου και του δι-
κανικού συλλογισμού. Η πολυδιάστατη ανάπτυξη της δύναμης του 
θρησκευτικού φαινομένου στο δίκαιο, την ηθική και την κοινωνία δεν 
αφορά, ωστόσο, μόνο τη δικαστική κρίση, που οφείλει να παραμείνει 
στα όρια του δικαστικού ελέγχου και να μην υποκαταστήσει τον νομο-
θέτη. Εναπόκειται, κυρίως, στην πολιτική εξουσία να διαμορφώσει και 
να εγγυηθεί την ειρηνική και ανοικτή συνύπαρξη και τον σεβασμό των 
θρησκευτικών ταυτοτήτων. 

 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

 

 

 

 

 

 

 

--------------- ◆ --------------- 
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Σημείωμα της επιμελήτριας του τόμου  

  

 

ι μελέτες που περιλαμβάνονται στον ανά χείρας τόμο αποτελούν, 
στην πλειονότητά τους, εμπλουτισμένη μορφή εισηγήσεων από συ-

νέδρια, σεμινάρια ή διαλέξεις που οργανώθηκαν από το Κέντρο Αριστείας 
Jean Monnet του ΑΠΘ «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες», 
ενίοτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Το Κέντρο Αριστείας, υπό τον 
ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμελήτριας του τόμου, χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS+. 

Ειδικότερα: 

Η εισήγηση της Καθηγήτριας κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, 
Κοσμητόρισσας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, έλαβε χώρα στο πλαίσιο σεμι-
ναρίου με θέμα «Ποινικές διατάξεις για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων ρα-
τσισμού και ξενοφοβίας», που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Νομι-
κή Σχολή ΑΠΘ, στις 28 Νοεμβρίου 2018. 

Η εισήγηση του κ. Γεωργίου Σταυρόπουλου, Επίτιμου Αντιπροέδρου 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ήταν ενταγμένη σε εκδήλωση με 
θέμα «Θρησκευτική ελευθερία υπό αμφισβήτηση: Ελλάδα 2018» που συν-
διοργανώθηκε με την Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Θεσσαλονίκης (ELSA) στις 17 
∆εκεμβρίου 2018. Στην ίδια εκδήλωση έλαβε μέρος ο κ. Κωνσταντίνος Πα-
παγεωργίου, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, με θέμα «Tο υπηρεσιακό και μισθολο-
γικό καθεστώς των ορθόδοξων κληρικών στην Ελλάδα», και η υπογρά-
φουσα με θέμα «Άρθρο 3 του Συντάγματος: Ερμηνεία και Αναθεώρηση». 

Οι μελέτες του κ. Χρήστου Ράμμου, Αντιπροέδρου επί τιμή του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και Προέδρου της Αρχής ∆ιασφάλισης του Α-
πορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), του Ομότιμου Καθηγητή κ. Αντώνη 
Μανιτάκη και του Καθηγητή κ. Γιώργου Σωτηρέλη προέρχονται από το 
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συνέδριο με θέμα «Θρησκεία, Εκκλησία και Σύνταγμα», που συνδιοργα-
νώθηκε από το Κέντρο Αριστείας σε συνεργασία με τον Όμιλο «Αριστό-
βουλος Μάνεσης» υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ στις 30 Μαρ-
τίου 2019, με συντονίστρια την ΑΕ την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, κ. Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου, τότε Πρόεδρο του ΣτΕ, η οποία και μας έκανε 
την ύψιστη τιμή να προλογίσει τον παρόντα τόμο. 

Οι συμβολές της Καθηγήτριας Εύης Ζαμπέτα, του Πρωτοδίκη ∆ιοικητι-
κών ∆ικαστηρίων Στέργιου Κοφίνη, ∆.Ν., και της υπογράφουσας το πα-
ρόν σημείωμα παρουσιάστηκαν ως εισηγήσεις στην επιστημονική ημερίδα 
με θέμα «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Σύνταγμα: Συγκλίσεις και Πολώ-
σεις» που συνδιοργανώθηκε με το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, τον Πα-
νελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο «ΚΑΙΡΟΣ» και την Ελληνική Ένωση για τα 
∆ικαιώματα του Ανθρώπου στις 9 Απριλίου 2019, με πρόεδρο και συντο-
νιστή τον κ Νικόλαο Μαγγιώρο, Αν. Καθηγητή του ΑΠΘ. Στην ίδια επι-
στημονική ημερίδα είχε λάβει μέρος η κ Αγγελική Ζιάκα, Αν. Καθηγήτρια 
του ΑΠΘ, με θέμα «Η κατανόηση της πολλαπλότητας του θρησκευτικού 
φαινομένου στα Νέα Προγράμματα του Μαθήματος των Θρησκευτικών» 
και ο κ Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ. 

Οι εισηγήσεις των διδακτόρων κκ. Χαράς Καυκά, Νίκου Γαϊτενίδη και 
Μιχάλη Παπαγεωργίου και των υποψηφίων διδακτόρων κκ. ∆άφνης Λίμα 
και Βιβής Χαδιού παρουσιάστηκαν στην επιστημονική ημερίδα νέων ερευ-
νητών και ερευνητριών με θέμα «Εκκλησία και Θρησκεία στο πλαίσιο του 
Πολυεπίπεδου Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού» που διοργανώθηκε υπό την 
αιγίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ στις 19 ∆εκεμβρίου 2019, με πρόεδρο και 
συντονίστρια την κ ∆έσποινα Αναγνωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εκδήλωση αυτή ήταν προσυνεδριακή ημε-
ρίδα του συνεδρίου που έλαβε χώρα ακριβώς την επομένη, στις 20 ∆εκεμ-
βρίου 2019. 

Στο συνέδριο αυτό με θέμα «Θρησκεία, Εκκλησία και Σύνταγμα», που 
συνδιοργανώθηκε με τον «Κύκλο Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση» 
και τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πολιτικών Επιστη-
μών ΑΠΘ, παρουσιάστηκαν ως εισηγήσεις οι συμβολές στον παρόντα τό-
μο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά, του Καθη-
γητή και πρ. Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου, του 
Αντιπροέδρου του ΣτΕ, Αν. Καθηγητή Μιχάλη Πικραμένου, των Ομότι-
μων Καθηγητών Νίκου Αλιβιζάτου και Ιωάννη Κονιδάρη, των Αν. Καθη-
γητών και Καθηγητριών Ιφιγένειας Καμτσίδου, ∆έσποινας Αναγνωστο-
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πούλου και Χρήστου Τσιρώνη, των Επίκουρων Καθηγητών Κωνσταντί-
νου Παπαστάθη και Αναστασίας Λίτινα, καθώς και της ερευνήτριας κ. 
Κυριακής Τοπίδη. Το Κέντρο Αριστείας είχε την τιμή τις συνεδρίες να συ-
ντονίσουν ο κ. Χρήστος Ράμμος, και η ΑΕ η Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, 
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τότε Πρόεδρος του ΣτΕ. Στο ίδιο επιστη-
μονικό συνέδριο είχε λάβει μέρος ο κ Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγη-
τής ΕΑΠ και μέλος της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα, με θέμα «Σύνταγμα, Θρησκεία και Εκπαίδευση». Προσκεκλημέ-
νοι ήταν επίσης ο κ. Βασίλειος Σκουρής, τ. Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ και ο κ. 
Γιώργος Γεραπετρίτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ και Υπουργός Επικρατείας. 

Οι εισηγήσεις των μελών του «Κέντρου Αριστείας Jean Monnet» αποτε-
λούν προϊόν της ερευνητικής τους δραστηριότητας στο πλαίσιό του, ακό-
μη και αν δεν παρουσιάστηκαν σε κάποιο συνέδριο (όπως η συμβολή του 
Ιωάννη Παπαδόπουλου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 

Σε όλους τους προσκεκλημένους και τις προσκεκλημένες, ιδίως δε στην 
ΑΕ την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, κ. Σακελλαροπούλου, εκφράζουμε, 
όλα τα μέλη του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ «Ευρωπαϊκός Συ-
νταγματισμός και Θρησκεία/ες», τις θερμές μας ευχαριστίες για τη συμμε-
τοχή τους τόσο στις εκδηλώσεις του Κέντρου όσο και στον ανά χείρας 
τόμο. 

Λίνα Παπαδοπούλου, 

Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής,  

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ 

 

--------------- ◆ --------------- 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 




