
 
 
No.ND370/2022 Suspension decision of the 34th Chamber of the 
Administrative Court of First Instance of Athens - Date of issue: 21 April 2022 
- Legal representation - Fenix Humanitarian Legal Aid - Syrian citizens - 
family - health condition - children's attendance - possible exclusion from 
housing programme - risk of harm.  

[gloss 7] Because the contested decision, as a rejection of the applicant's 
application, constitutes a negative act, which is not subject to a stay of execution, 
because it would amount to a full satisfaction by the Court, in substitution for the 
Administration, of the above rejected application (see CoE S.A. 95/2018, 
169/2016, 174/2015). However, the Court, in accordance with the provision of 
para. 8 of Article 52 of Law No. 18/1989 (A' 8), as in force, the Court may order 
any measure appropriate for the protection of the applicant in question. In those 
circumstances, the Court, taking into account the state of health of the applicant 
and of two of the minor children, as reflected in the medical documents referred 
to in the preceding paragraph, the children's attendance at school, their possible 
exclusion from the accommodation program and the fact that they are a large 
family, considers that, in view of those special circumstances, they would suffer 
damage which it would be difficult to repair if the contested decision was 
enforced. In order to prevent that harm and taking further account of the fact 
that the abovementioned application for annulment is not manifestly inadmissible 
or unfounded, the Court considers that, granting the application, the 
Administration should be ordered, until a final decision on the pending application 
for annulment is published, to refrain from any action based solely on the 
contested measure and involving the forced departure of the applicants from 
Greece (cf. CoE C.A. 140/2018; 246/2017; 214/2009; 841; 485/2008 etc.). 
Furthermore, the Administration should be ordered to issue the applicants with a 
valid international protection applicant card (cf. CoE CoE EA 1198/2010, 940, 573, 
172/2006, 73/2007, 731/2008). Finally, the applicants should be reimbursed the 
fee paid (Article 36(4)(a) of PD 18/1989). 

FOR THESE REASONS 

The application is granted. 

Orders the measures set out in the grounds of this order.  

Orders that the applicants be reimbursed the amount of the fine paid. 

 
Judgment delivered in Athens on 21.04.2022. 



 
 
 

Υπ’ αριθ. ΝΔ370/2022 απόφαση αναστολής του 34ου Τμήματος του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας– Ημερομηνία Έκδοσης: 21 Απριλίου 
2022 - Νομική εκπροσώπηση – Fenix Humanitarian Legal Aid – πολίτες 
Συρία – οικογένεια – κατάσταση υγείας – φοίτηση τέκνων – ενδεχόμενη 
αποβολή από πρόγραμμα στέγασης – κίνδυνος βλάβης.  
[σκ. 7] Επειδή, η προσβαλλόμενη, ως απορριπτική του ενδίκου αιτήματος του 
αιτούντος, συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, η οποία δεν είναι δεκτική 
αναστολής εκτέλεσης, διότι αυτή θα ισοδυναμούσε με πλήρη ικανοποίηση 
από το Δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης, του παραπάνω 
απορριφθέντος αιτήματος (βλ. ΣτΕ Ε.Α. 95/2018,169/2016,174/2015). Πλην, 
όμως, το Δικαστήριο δύναται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 
52 του π.δ/τος 18/1989 (Α' 8), ως ισχύει, να διατάξει κάθε κατάλληλο, για την 
προστασία του εκάστοτε αιτούντος, μέτρο. Με τα δεδομένα αυτά, το 
Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του αιτούντος, 
καθώς και των δύο εκ των ανήλικων τέκνων, όπως αποτυπώνεται στα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη ιατρικά έγγραφα, την φοίτηση των 
τέκνων στο σχολείο, την ενδεχόμενη αποβολή τους από το πρόγραμμα 
στέγασης και το γεγονός ότι πρόκειται για πολυμελή οικογένεια, κρίνει ότι, 
ενόψει των ειδικών αυτών συνθηκών, σε περίπτωση εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, θα υποστούν δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη. 
Προς αποτροπή της βλάβης αυτής και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι η 
ως άνω αίτηση ακυρώσεως δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή 
αβάσιμη, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, κατά παραδοχή της κρινόμενης 
αίτησης, να διαταχθεί η Διοίκηση, μέχρις ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση 
επί της εκκρεμούς αίτησης ακυρώσεως, να απόσχει από κάθε ενέργεια που 
στηρίζεται αποκλειστικά στην προσβαλλόμενη πράξη και συνεπάγεται την 
εξαναγκασμένη αναχώρηση των αιτούντων από την Ελλάδα (πρβλ. ΣτΕ Ε.Α. 
140/2018. 246/2017. 214/2009. 841. 485/2008 κ.α.). Περαιτέρω, πρέπει να 
διαταχθεί η Διοίκηση να αποδώσει στους αιτούντες δελτίο αιτήσαντος διεθνή 
προστασία σε ισχύ (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 1198/2010, 940, 573, 172/2006, 73/2007, 
731/2008). Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στους αιτούντες το παράβολο που 
καταβλήθηκε (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α’ Π.Δ/τος 18/1989). 

	



 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δέχεται την αίτηση. 
Διατάσσει τα διαλαμβανόμενα στο αιτιολογικό της παρούσης μέτρα.  
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου στους αιτούντες. 

 
Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 21.04.2022. 

 

 


