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Ενώπιον των αρμοδίων Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου με την 
διαδικασία του Κατεπείγοντος προκειμένου να ελέγξουν ποινικά και 

πειθαρχικά τον εγκαλούμενο. 
 

Υπόψιν του κάθε πολίτη καθώς η υπόθεση σχετίζεται άμεσα με τα 
καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που του παρέχει το 
Σύνταγμα στις περιπτώσεις όπως ετούτη, όπου ο εγκαλούμενος/η /οι 

συνεργεί άμεσα σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος. 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Του _____________________________________ του___________οδός 
_______________________κατόχου του  

υπ’ αριθμόν δελτίου ταυτότητος _______________________. 
 

ΚΑΤΑ 
  

Του _________________________________ του __________, με 
αριθμό μητρώου: _________, κατοίκου __________  που υπηρετεί στο 

αστυνομικό τμήμα ____________, κάτοχο του υπ αριθμόν δελτίου 
υπηρεσιακής ταυτότητος ................... που εκδόθηκε από την 

......................στις........................... 
 

Κύριοι Αντιεισαγγελείς. 
 

Με την παρούσα μήνυσή μου ΕΓΚΑΛΩ  
ενώπιόν σας τον εγκαλούμενο και τον καταμηνύω για:  

1. Συνέργεια και συγκάλυψη του διαρκούς κακουργήματος της 
Εσχάτης Προδοσίας. 

2. Απόπειρα υπόθαλψης στοιχείων που αφορούν το κακούργημα της 
Εσχάτης Προδοσίας. 

3. Εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας. 
4. Σφετερισμό εξουσίας.  

5. Παράβαση καθήκοντος. 
6. Κατάχρηση εξουσίας.  

7. Απιστία προς το Σύνταγμα, το Έθνος, την πατρίδα τους πολίτες και την 
υπηρεσία. 

8. Απόπειρα μόνιμης εγκαθίδρυσης της κατοχής της Χώρας.  
9..Συνέργεια σε γενοκτονία των Ελλήνων. 

10. Εσχάτη Προδοσία με βάση το άρθρο 134§2 αφού εξαιτίας 
της θέσης του παραβίασε τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματά 
μου, καταλύοντας το Σύνταγμα και καταστρατηγώντας όλες τις 
Διεθνείς Συμβάσεις που τα προασπίζουν και τα προστατεύουν.  
11. Παρεμπόδιση του έργου που το Σύνταγμα όταν καταλύεται, 
επιβάλει στον κάθε πολίτη προς την αποτροπή της κατάλυσής 
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του και προς την επαναφορά στην ομαλή του λειτουργία. 
 

Όλα τα παραπάνω, με δόλο, διότι πρόκειται για υπάλληλο - λειτουργό 
με αντικείμενο την διερεύνηση της εφαρμογής η μη, του Νόμου και 

πόσο μάλλον αυτήν του Συντάγματος που είναι οι θεμελιώδης νόμοι 
μιας οργανωμένης κοινωνίας.  

Δηλώνω πολιτικός ενάγων και για τυχόν έξοδα θα προβώ στην 
πληρωμή των όταν η υπόθεση πάει στην έδρα του δικαστηρίου. 

 
Ζητώ:  

α) Να ξεκινήσει η διαδικασία του αυτεπάγγελτου και την αυτόφωρη 
σύλληψή του. 

β)Την παραδειγματική τιμωρία του εγκαλούμενου για τις παραπάνω 
ποινικά κολάσιμες πράξεις εις βάρος μου, εις βάρος του Συντάγματος 

της πατρίδας και του δημοσίου συμφέροντος. 
γ) Την άμεση λύση της υπαλληλικής του σχέσης, την ατιμωτική απόταξή 
του από το σώμα, την ικανοποίηση μου για ηθική βλάβη που υπέστην, το 

συμβολικό ποσό των €3000,00 ευρώ με κάθε επιφύλαξη, ποσόν το 
οποίο θα χρησιμοποιήσω προς την περάτωση του έργου που το 

καταλυμένο Σύνταγμά μας υποχρεώνει τον κάθε πολίτη να προβεί προς 
την αποτροπή της κατάλυσής του. 

  
ΔΙΟΤΙ:  

Στις ______________δια της με αριθμό _______________ Π.Ε.Π. μου 
επιβλήθηκε πρόστιμο τριακοσίων (€300,00) ευρώ δια την παράβαση της  

Κ.Υ.Α. Δ1α/ Γ.Π.οικ:2, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.1/02-01-2021 
. 

Συγκεκριμένα, στις ____________ περί ώρας ______ εβρισκόμουν 
στο_____________________ προκειμένου να 

_______________________. 
Σε έλεγχο της Αστυνομίας στ________________________κατά την 
διάρκεια τ______________________,ο/η αστυφύλακας με αριθμό 

μητρώου __________, σε έλεγχο που πραγματοποίησε δια τον σκοπό της 
μετακινήσεώς μου , κι ενώ της έδειξα την αστυνομική μου ταυτότητα, 

____________________, μου επέβαλε δυνάμει της με αριθμό 
______________ Π.Ε.Π. πρόστιμο τριακοσίων (€300,00) ευρώ, επειδή 
δεν έφερα μαζί μου το έγγραφο με τον σκοπό της μετακινήσεώς μου, και 

δεν επέδειξα την αποστολή μηνύματος στο 13033. 
 

Το όργανο μου εζήτησε τα στοιχεία μου και ως όφειλα σαν πολίτης, που 
σέβεται τους κοινωνικά σωστούς, δίκαιους και συνταγματικούς νόμους 

και τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του τα εγνωστοποίησα¨. 

 
Εζήτησα όμως παράλληλα από το όργανο που έχει ορκιστεί πίστη στο 
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σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, να μου γνωστοποιήσει τα στοιχεία 
της ταυτότητάς του όπως προβλέπεται,  σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του αστυνομικού που περιγράφεται στο Προεδρικό Διάταγμα 
254/2004 - ΦΕΚ 238/Α/3-12-2004 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2§β΄εδ. 
β΄, που αναφέρει: “Ο αστυνομικός […] όταν επεμβαίνει υποχρεούται να 

δηλώνει την ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία του”. Επίσης 
σύμφωνα με το άρθρο 2§2 και το άρθρο 7§2 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 538/1989, ΦΕΚ 224/Α/6.10.1989, που περιγράφει 
τις Υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
 

Εζήτησα επίσης από το όργανο που έχει ορκιστεί πίστη στο σύνταγμα και 
τους νόμους του κράτους, επειδή η πλήρης και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία κάθε δυσμενούς ατομικής πράξης συμφωνεί με την αρχή του 
κράτους δικαίου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25§1 του Συντάγματος, 
αλλά αποτελεί και ειδικότερη πτυχή της η αρχή της νομιμότητας, από τις 

οποίες απορρέει η αρχή της φανερής δράσης της διοίκησης και της 
διαφάνειας, ενώ γίνεται σύνδεση με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 
και προηγούμενης ακρόασης,(άρθρο 20§2 του Συντάγματος), της οποίας 

μου αρνήθηκε το αστυνομικό όργανο παραβιάζοντας το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμά μου, με την αρχή της αξιοκρατίας και 

σπανιότερα με την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
(άρθρο 2§1 του Συντάγματος). 

 
Το όργανο ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕ και δεν μου γνωστοποίησε τα στοιχεία της 
ταυτότητας του ως όφειλε, παραβιάζοντας τον κώδικα δεοντολογίας του 
αστυνομικού και το προεδρικό διάταγμα που περιγράφει τις υποχρεώσεις 

του αστυνομικού προσωπικού, επίσης παραβίασε το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμά μου που απορρέει από το άρθρο 20§2 του 

Συντάγματος και για τους λόγους αυτούς υποβάλω μηνυτήρια αναφορά  
κατά του αστυνομικού οργάνου με αριθμό μητρώου ____________, για 

παράβαση καθήκοντος, παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων μου 
και τέλεση αξιόποινων πράξεων, παραβίαση των δικαιωμάτων μου που 

απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και των Ελευθεριών του 

Ανθρώπου.  
 

Δυστυχώς, τελικά ο/η αστυνομικός με αριθμό μητρώου  ___________, 
εξέδωσε σε βάρος μου την με αριθμό _______________ Π.Ε.Π., 

διοικητικό πρόστιμο, τριακοσίων (€300,00) ευρώ, επειδή δεν έφερα μαζί 
μου το έγγραφο με τον σκοπό της μετακινήσεώς μου, και δεν επέδειξα την 

αποστολή μηνύματος στο 13033. 
 
 

 Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ________________ Π.Ε.Π. ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
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ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ , Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , 
ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ , ΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΠΩΣ 

ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 ( τέταρτο πρωτόκολλο της 
σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών που υπογράφηκε στο Στρασβούργο 16 
Σεπτεμβρίου του 1963), με τον τίτλο  
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»  

1.Όποιοσδήποτε βρίσκεται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους έχει το 
δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα εντός του εδάφους αυτού και να 

επιλέγει ελεύθερα σε αυτό, τον τόπο διαμονής του. 
2. Κάθε πρόσωπο είναι ελεύθερο να εγκαταλείψει οποιαδήποτε χώρα 

συμπεριλαμβανομένης της δικής του. 
3. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων δεν υπόκειται σε άλλους 

περιορισμούς εκτός εκείνων που προβλεπόμενα από το νόμο συνιστούν 
αναγκαία μέτρα σε μία δημοκρατική κοινωνία για την εθνική και δημόσια 

ασφάλεια τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στην πρόληψη ποινικών 
παραβάσεων την προστασία της υγείας, ή της ηθικής, ή την προστασία 

των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. 
4. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην παράγραφο 1 δύναται Επίσης 

σε καθορισμένες περιοχές να υπόκεινται σε περιορισμούς οι οποίοι 
προβλεπόμενη από το νόμο δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον σε 

μία Δημοκρατική κοινωνία. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων Της Ε.Ε.Ε, με τον τίτλο  

« Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής» 
1. Κάθε πολίτης της ένωσης έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 

ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών. 
2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μπορεί να χορηγείται σύμφωνα 

με τις συνθήκες στους υπηκόους των τρίτων χωρών, πού διαμένουν 
νομίμως στο έδαφος κράτους-μέλους. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, η προσβαλλόμενη δυσμενής διοικητική πράξη, με αριθμό 

_______________ Π.Ε.Π. επιβλήθηκε σε βάρος μου επί τη βάσει της με 
αριθμό Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2ΦΕΚ 

1/Β/2-1-2021 με τον τίτλο Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 

6:00.» στο Άρθρο 3 της οποίας με τον τίτλο «Περιορισμός της 
κυκλοφορίας» διαλαμβάνονται και τα εξής, ήτοι : 
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1.Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας 
υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του 

κορωναϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το 
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας των 

πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος. 
2.Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών 
για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών 
τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 

επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους: (περιπτώσεις α-ιε) 

3.Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει 
ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 
διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη 

ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική 
ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση 
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον 

ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 
εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και 

αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας 
υπερωριακής απασχόλησης 

6.Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των 
πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) 

Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε 
φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο 

υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) 
ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ' 

εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, καταρχήν ο περιορισμός της ελευθερίας μετακίνησης, 
προσκρούει σε σύμφυτο με την ύπαρξη του ανθρώπου δικαίωμα, αυτό της 

ελευθερίας, σε όλες της τις εκφάνσεις της ζωής και της δραστηριότητος 
της ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο δεν μπορεί να παραβιάζεται και να 

καταστρατηγείται από κανένα δικαιϊκό σύστημα αρχών και αξιών. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω , η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων, έχει 
καθιερωθεί και προστατεύεται με τους κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος, 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίες αποτελούν και εσωτερικό δίκαιο, 

δυνάμει του άρθρου 28 & 1,2 του Συντάγματος της Ελλάδος. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, ειδικότερα, ο εν λόγω περιορισμός , που προβλέπεται στην 
ελεύθερη μετακίνηση των Ελλήνων Πολιτών , όπως αυτή διατυπούται στο 
άρθρο 3 της με αριθμό ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021 παρ 1,3,6, 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΟΥΤΕ ΜΕ 
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ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΝΠ, αλλά δια την επιβολή της μνημονεύεται το άρθρο 5 
του Συντάγματος, ιδίως δε, η ερμηνευτική δήλωση αυτού. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, η εν λόγω ερμηνευτική δήλωση εξαιρεί από την απαγόρευση 
ατομικών διοικητικών μέτρων της παραγράφου 4 τη «λήψη μέτρων που 

επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας 
ασθενών, όπως νόμος ορίζει». Η λήψη τέτοιων μέτρων συνίσταται - όπως 

γράφει ο καθηγητής Π. Δαγτόγλου (Ατομικά δικαιώματα, δ΄ εκδ., 2012, 
σελ. 293) σε περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης προσώπων για τα 

οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτική 
ασθένεια. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, δεν είναι δυνατό να υπαχθεί σε αυτήν την περίπτωση ο γενικός 

περιορισμός της κυκλοφορίας – δεν είναι ατομικό διοικητικό μέτρο. Ο 
γενικός περιορισμός αφορά την ελευθερία κίνησης της παρ. 3 για την 

οποία ο Δαγτόγλου (ό.π., σελ. 296) γράφει κατηγορηματικά ότι «από την 
ίδια την έννοια της ελευθερίας προκύπτει ότι η άσκησή της δεν εξαρτάται 

από κρατική άδεια. Το ίδιο ισχύει και για την κίνηση ή εγκατάσταση 
προσώπου εντός της χώρας. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, άλλωστε, αντισυνταγματική παρίσταται και η επιβολή 

υποχρεώσεως δηλώσεως (αναγγελίας, γνωστοποιήσεως) κάθε κινήσεως, 
διότι καταλήγει στην πράξη σε τέτοια συρρίκνωση και εξασθένηση του 
δικαιώματος, ώστε να θίγει τον ίδιο τον πυρήνα μιας ελευθερίας που το 
Σύνταγμα διακηρύσσει ως απαραβίαστη, αφού το άρθρο 5 του ισχύοντος 

Συντάγματος ανήκει στον λεγόμενο σκληρό πυρήνα αυτού, ήτοι στις 
διατάξεις εκείνες που δεν μπορούν να καταργηθούν. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω, εκ της διατυπώσεως του άρθρου 3&3 στην 

οποία προβλέπεται ότι ……Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) 
και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την 
αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης 

(βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή….. προκύπτει ότι η 
εν λόγω διάταξη αφορά μόνον τους νόμιμους και μόνιμους κατοίκους της 

χώρας, ήτοι τους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και όχι τους πολίτες 
τρίτων χωρών, που εισήλθαν ανέλεγκτοι στην χώρα την τελευταία 

επταετία κατά εκατοντάδες χιλιάδες και οι οποίοι είναι σαφές ότι δεν 
διαθέτουν ούτε αστυνομική ταυτότητα, ούτε διαβατήριο, επομένως είναι 

προφανές ότι δεν αφορά αυτούς η εν λόγω ΚΥΑ. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, επομένως, μόνη η διατύπωση αυτής της διατάξεως, ιδρύει μια 
όλως αντισυνταγματική διάκριση κατά των μονίμων και νομίμων 

κατοίκων αυτής της χώρας, που παραβιάζει την επίσης ανήκουσα στον 
σκληρό πυρήνα του Συντάγματος βασική αρχή της ισότητος των πολιτών 

έναντι του νόμου , όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος . 
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ΕΠΕΙΔΗ, η ελευθερία μετακίνησης αφορά ελευθερία που δεν είναι δυνατό 
να ανασταλεί ούτε κατά την κήρυξη πολιορκίας σύμφωνα με το άρθρο 48 

του Συντάγματος, η οποία βέβαια προβλέπεται ούτως ή άλλως με την 
κήρυξή της από τη Βουλή μόνο σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή 

εκδήλωσης ένοπλου κινήματος για την ανατροπή του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, εάν είχε κηρυχθεί κατάσταση πολιορκίας θα αιρόταν απλώς η 
απαγόρευση λήψης ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της εν 

λόγω ελευθερίας με βάση το άρθρο 5 παρ. 4. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, επομένως πολύ περισσότερο η ελευθερία μετακίνησης δεν 
μπορεί να περιοριστεί με την επίκληση του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης 
του άρθρου 44 του Συντάγματος , όπως έχει χαρακτηριστεί η φερόμενη ως 

πανδημία του κορωναϊού, που φέρεται ότι διάγουμε από πέρυσι τον 
Μάρτιο του 2020. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, περαιτέρω, κανένα συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα δεν 
μπορεί να περιορίζεται ,χωρίς οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί να πληρούν 

τις αρχές της αναλογικότητος και της προσφορότητος του μέτρου, σε 
σχέση με το αποτέλεσμα που επιδιώκουν. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω, δεν αποδεικνύεται ότι υφίσταται ουδεμία σχέση 
μεταξύ των αρχών της αναλογικότητος και της προσφορότητος, εν σχέσει 
προς τα επιβληθέντα μέτρα του περιορισμού της ελευθερίας μετακινήσεως 

,ιδία όταν δεν έχει ληφθεί απ’ την Πολιτεία καμία μέριμνα δια την 
λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς , στα οποία συνεχίζουν να 

στοιβάζονται οι έλληνες πολίτες, ομού με όλους τους μηδέποτε 
υγειονομικώς ελεγχθέντες πολίτες τρίτων χωρών, που εισήλθαν όλως 

παρανόμως στην χώρα, απ τα όλως αφύλακτα σύνορα αυτής. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, άλλωστε αναφορικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας των 
πολιτών κατά τις νυχτερινές ώρες, ήτοι από τις ώρες 9.00μ.μ. έως τις 5.00 

π.μ. δεν υπάρχει καμία επιστημονική ή επιδημιολογική μελέτη, που να 
αποδεικνύει ότι πχ η μετάδοση του κορωναϊού, επιταχύνεται κατά τις 

μεταμεσονύχτιες ώρες. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, επομένως η απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις ώρες από 
9.00μμ έως τις 5.00 πμ είναι προφανές ότι ουδαμώς σχετίζεται με την 

πρόληψη της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της διασποράς του 
κορωναϊού, αλλά πιθανόν εξυπηρετεί τους σκοπούς δραστηριοτήτων 

άλλων υπουργείων πλην του υγείας ,που αποδεδειγμένα λαμβάνουν χώρα 
την νύχτα, όπως πχ οι δραστηριότητες του Υπουργείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης και οι δραστηριότητες του Υπουργείου Ψηφιακής 
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Μεταρρύθμισης, που φαίνεται ότι αποτελούν προτεραιότητα της παρούσης 
ελληνικής κυβέρνησης και οι οποίες προφανώς εξυπηρετεί, να γίνονται 
απρόσκοπτα και χωρίς περιττές αντιδράσεις από τους Έλληνες πολίτες. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, επίσης δεν μπορεί να θίγεται ο πυρήνας ενός ατομικού 

δικαιώματος, δι’αόριστο χρονικό διάστημα ,ή έστω να ανανεώνεται 
χρονικώς ο περιορισμός αυτού του δικαιώματος , όπως εν προκειμένω της 
ελεύθερης μετακίνησης των ελλήνων πολιτών, με διαδοχικές κατά χρονική 

ισχύ ΚΥΑ, χωρίς να αποδεικνύεται ότι αυτός ο περιορισμός εξυπηρετεί 
πράγματι δια το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τους λόγους δια τους 

οποίους αυτό επιβλήθηκε, ούτε μπορεί οι εν λόγω περιορισμοί να αφορούν 
μονίμως το σύνολο της Επικράτειας, χωρίς να σχετίζονται με 

συγκεκριμένους επιδημιολογικούς παράγοντες ανά περιοχή , όπως 
συμβαίνει εν προκειμένω συνεχώς και αδιαλείπτως σε όλη την χώρα από 

τις 07/11/2020 . 
 

ΕΠΕΙΔΗ, άλλωστε ως συνταγματικό έρεισμα της υποχρέωσης για 
αιτιολογία αξιοποιείται συνήθως η αρχή του κράτους δικαίου, που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ως ειδικότερη 
πτυχή της η αρχή της νομιμότητας, από τις οποίες απορρέει η αρχή της 

φανερής δράσης της διοίκησης και της διαφάνειας, ενώ γίνεται σύνδεση με 
το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 
20 του Συντάγματος), με την αρχή της αξιοκρατίας και σπανιότερα με την 

αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος). 

 
ΕΠΕΙΔΗ, στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

κατοχυρώνεται νομοθετικά, από το 1999, η υποχρέωση αιτιολογίας όλων 
των ατομικών διοικητικών πράξεων (ευμενών και δυσμενών) ορίζοντας 
στην παρ. 1 αυτού ότι «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει 
αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των 

κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της». 
 

ΕΠΕΙΔΗ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η δυσμενής ατομική διοικητική 
πράξη σε βάρος μου εξεδόθη άνευ οιασδήποτε αιτιολογίας, χωρίς καμία 

αναφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα οποία οδήγησαν την αστυνομικό 
στην επιβολή του εν λόγω διοικητικού προστίμου. 

 
ΕΠΕΙΔΗ, άλλωστε ως προς το ουσία βάσιμο του προστίμου δια την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας μετακίνησης κατά τις νυχτερινές ώρες δεν 
έχει δημοσιοποιηθεί η εισήγηση της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων , 

που φέρεται ότι οδήγησε την πολιτική ηγεσία στην λήψη αυτού του μέτρου, 
προκειμένου ν’αποδεικνύεται η προσοφρότητα και η αναλογικότητα αυτού 

σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο φέρεται πως είναι ο 
περιορισμός ης εξαπλώσεως της πανδημικής κρίσεως του κορωναϊού. 
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ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω, το διοικητικό πρόστιμο , δια την παραβίαση της 
ωραρίου μετακίνησης και της έλλειψης ειδικής άδειας μετακίνησης , μου 
επιβλήθηκε όλως αντισυνταγματικώς δια τους ως άνω αναφερόμενους 

λόγους. 
 

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΠΕΙΔΗ, στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

κατοχυρώνεται νομοθετικά, από το 1999, η υποχρέωση αιτιολογίας όλων 
των ατομικών διοικητικών πράξεων (ευμενών και δυσμενών) ορίζοντας 

στην παράγραφο 1 αυτού ότι «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να 
περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της 
συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της». 

 
ΕΠΕΙΔΗ, όπως αποδεικνύεται εκ του εγγράφου της Π.Ε.Π., η δυσμενής 

ατομική διοικητική πράξη σε βάρος μου εξεδόθη άνευ οιασδήποτε 
αιτιολογίας, χωρίς καμία αναφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα οποία 

οδήγησαν τον/την αστυνομικό στην επιβολή του εν λόγω διοικητικού 
προστίμου . 

ΕΠΕΙΔΗ ο εγκαλούμενος με την προαναφερόμενη απρόκλητη και 
αξιόποινη συμπεριφορά του τέλεσε εν γνώσει του εγκλήματα. Επειδή η 

άνω συμπεριφορά του εγκαλουμένου πληρεί την αντικειμενική και 
υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της παραβίασης  των νομίμων 

δικαιωμάτων μου. 

Για τους λόγους αυτούς, με επιφύλαξη για άλλα δικαιώματά μου. Εγκαλώ 
τον _______________________________  του αστυνομικού τμήματος 

___________________, για τις άνω παράνομες πράξεις του σε βάρος μου 
και ζητώ την κατά το νόμο δίωξη και τιμωρία του. Δηλώνω ότι 

παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων με αίτημα την χρηματική ικανοποίησή 
μου για την ηθική βλάβη που υπέστην από τη συμπεριφορά του 

εγκαλούμενου και ειδικότερα από την προσβολή της τιμής και υπολήψεως 
μου και από την προσβολή της υγείας μου, για το χρηματικό ποσό των 

€3.000,00 ευρώ. 

Αιτούμαι να μου χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας 
έγκλησής μου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της § 2 
του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4250/2014, που ορίζει ότι: 
Mόνο για τα έγγραφα που προσκομίζονται για δικαστική χρήση 
εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων 
εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, διότι αφενός έχω 
έννομο συμφέρον επειδή η Ελλάδα κινδυνεύει και τελεί υπό κατοχή, 

συντελείται γενοκτονία του Ελληνικού Λαού και το Σύνταγμα 
καταλύεται βιαίως, αφετέρου και κυρίως το χρειάζομαι άμεσα για να το  

χρησιμοποιήσω προς την αποτροπή της κατάλυσης του Συντάγματος, 
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την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας 
ασφάλειας. 

 
Να πρωτοκολληθεί και να μου χορηγηθεί αντίγραφο της παρούσης 

αναφοράς- αίτησης.  
Σε περίπτωση άρνησης ικανοποίησης κάποιου από τα ανωτέρω 

αιτήματα, παρακαλώ όπως μου απαντήσετε γραπτώς και αιτιολογημένα, 
για  τους λόγους για τους οποίους δεν είναι αυτό εφικτό. 

 
____________  ____-___-2021 

Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ  
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦYΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Α120Σ 

 
 
 
 
 

__________________________________  


