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Αριθμός 491/2021 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Γ. 
Τσιμέκας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος και 
σε αναπλήρωση του αναπληρωτή Προέδρου και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν 
κώλυμα, Δ. Εμμανουηλίδης, Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Ε. Αργυρός, Πάρεδροι. 
Γραμματέας ο Α. Γεωργακόπουλος. 
 
Για να δικάσει την από 29 Σεπτεμβρίου 2015 αίτηση: 
 
του ***., κατά κόσμον ***. του ***, κατοίκου *** (…..), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο 
Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 Δ.Σ. Πειραιώς), που τη διόρισε στο ακροατήριο, 
 
κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας), 
ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Λεωνίδα Κανέλλο (Α.Μ. 13310), που τον διόρισε με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του. 
 
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η από 18.6.2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της 
Διοικήσεως. 
 
Στη δίκη παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τον Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δ. Βανδώρου. 
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά 
τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο 
του καθ’ ου Συλλόγου και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή 
της. 
 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου  κ α ι 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (Α΄ 
2988676, 2489726, 1394271/2015 γραμμάτια παραβόλου). 
 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της από 18.6.2015 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.), με την οποία απορρίφθηκε η 

7700/12.6.2015 αίτηση του και νυν αιτούντος, μοναχού, να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο του 
Συλλόγου, ως δικηγόρος που απέκτησε τη δικηγορική ιδιότητα σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
 
3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση μετά την απόφαση της μείζονος σύνθεσης του 



Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7.5.2019 (υπόθεση C-431/17), η οποία εκδόθηκε 
κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που διατυπώθηκε με την 1753/2017 απόφαση της 
επταμελούς σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
4. Επειδή, με την οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16.2.1998 «για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος 
μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος» (L 77) σκοπείται η 
διευκόλυνση της επί μόνιμης βάσης άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία ή του έμμισθου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Ε.Κ. - πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης) διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά 
δικαιώματα (άρθρο 1). Με αυτήν κατοχυρώνονται δύο διακριτά δικαιώματα: α) το δικαίωμα του 
δικηγόρου κράτους μέλους της Ε.Κ. να ασκεί μονίμως, σε κάθε άλλο κράτος μέλος υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής τις δραστηριότητες του δικηγόρου, όπως - με περιορισμούς 
- καθορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας και β) η υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 
εξομοίωση με δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρα 2, 5 και 10). Ο δικηγόρος ο 
οποίος επιθυμεί να ασκήσει επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε 
τον επαγγελματικό του τίτλο είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στα μητρώα της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρο 3 παρ. 1). «Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής προβαίνει σε εγγραφή του δικηγόρου κατόπιν προσκομίσεως του πιστοποιητικού 
εγγραφής του στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής» (άρθρο 3 παρ. 
2 εδ. α΄). Ο δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής είναι υποχρεωμένος να το ασκεί υπό τον τίτλο αυτό, 
διατυπωμένο στη γλώσσα του κράτους υποδοχής κατά τρόπο σαφή και μη επιτρέποντα 
σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρο 4 παρ. 1). Ασκεί 
καταρχήν τις ίδιες δραστηριότητες με τον δικηγόρο του κράτους υποδοχής, δυνάμενος, 
ειδικότερα, να παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα δικαίου του κράτους μέλους καταγωγής, 
του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, καθώς και του δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής 
(άρθρο 5 παρ. 1). Ωστόσο, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να θέτει ορισμένους περιορισμούς 
στην άσκηση της δικηγορίας οι οποίοι προβλέπονται ειδικώς στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, 
όπως είναι, ιδίως, η απαγόρευση της αυτοδύναμης παράστασης ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων (άρθρο 5 παρ. 3). Εξάλλου, ανεξάρτητα από τους επαγγελματικούς και 
δεοντολογικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται στο κράτος μέλος καταγωγής του, ο εν λόγω 
δικηγόρος υπόκειται στους ίδιους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες όπως οι 
δικηγόροι του κράτους μέλους υποδοχής για όλες τις δραστηριότητες που ασκεί στην επικράτεια 
του κράτους αυτού (άρθρο 6 παρ. 1), καθώς και στην πειθαρχική δικαιοδοσία των αρχών του 
πιο πάνω κράτους (άρθρο 7). Τέλος, ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής και αποδεικνύει τριετή τουλάχιστον πραγματική και τακτική 
επαγγελματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής και τον τομέα του δικαίου του εν 
λόγω κράτους μέλους μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, «να εξομοιωθεί με 
δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής» (άρθρο 10). 
 
5. Επειδή, η οδηγία 98/5/ΕΚ μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το π.δ. 152/2000 
«Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από 
δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
(οδηγία 98/5/ΕΚ)» (Α΄ 130). Το διάταγμα έχει πέντε κεφάλαια∙ στο πρώτο (άρθρα 1-3) 
προσδιορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του και δίδεται ορισμός των κρίσιμων όρων, 
κατά το πρότυπο της οδηγίας, στο δεύτερο (άρθρα 4-10) ρυθμίζονται τα της εγγραφής στα 
ειδικά μητρώα των δικηγορικών συλλόγων και τα της άσκησης του επαγγέλματος με τον 
επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, στο τρίτο (άρθρο 11) τα της εξομοίωσης με Έλληνα δικηγόρο, 
στο τέταρτο (άρθρα 12-14) τα της συλλογικής άσκησης του επαγγέλματος και στο πέμπτο 
(άρθρο 15) περιλαμβάνονται τελικές διατάξεις. Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του διατάγματος 
ορίζεται ότι: «1. Για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα ο δικηγόρος πρέπει να 
εγγραφεί στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου θα ασκεί τις 

δραστηριότητές του καθώς και να διατηρεί γραφείο στην ίδια περιφέρεια. 2. Για την εγγραφή 
αυτή αποφασίζει το Δ.Σ. του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου αφού ο ενδιαφερόμενος 
προσκομίσει τα εξής πιστοποιητικά: α) έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής από το οποίο να 
αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους μέλους, β) πιστοποιητικό - αντίγραφο ποινικού μητρώου, γ) 



πιστοποιητικό εγγραφής και υπηρεσιακών μεταβολών από την αρμόδια αρχή του κράτους 
καταγωγής που χορήγησε τον επαγγελματικό τίτλο ή άλλη αρμόδια αρχή του κράτους 
καταγωγής. …». Εξάλλου, στο άρθρο 8 παρ. 1 ορίζεται ότι: «Ανεξάρτητα από τους 
επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται στο κράτος καταγωγής 
του, ο δικηγόρος υπόκειται στους ίδιους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες όπως και 
οι λοιποί δικηγόροι - μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για όλες τις δραστηριότητες που 
ασκεί στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον Κώδικα Δικηγόρων, τον Κώδικα δεοντολογίας και τα ειδικά σχετικά νομοθετήματα, τον 
εσωτερικό κανονισμό του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ή τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και όσους κανόνες διέπουν την άσκηση του 
δικηγορικού λειτουργήματος στην Ελλάδα, ιδίως εκείνους που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο 
και την άσκηση ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελματικό απόρρητο, στην 
επαγγελματική δεοντολογία, στη διαφήμιση, στην επαγγελματική αξιοπρέπεια και στην ορθή 
άσκηση του λειτουργήματος». 
 
6. Επειδή, στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) ορίζονται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 
1 παρ. 1 ότι: «Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο 
του Κράτους Δικαίου», στο άρθρο 2 ότι: «Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης. Η 
θέση του είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της», στο άρθρο 
3 παρ. 1 ότι: «Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο προέχει το στοιχείο της 
εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν», στο άρθρο 5 ότι: «Ο δικηγόρος κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του: … ε) διατηρεί την ελευθερία χειρισμού της υπόθεσης, δεν υπόκειται σε 
υποδείξεις και εντολές αντίθετες προς τον νόμο και μη συμβατές προς το συμφέρον του εντολέα 
του», στο άρθρο 6 περ. 6 ότι: «Ο δικηγόρος πρέπει: 1. … 6. Να μη φέρει την ιδιότητα του 
κληρικού ή μοναχού», στο άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ΄ ότι: «1. Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα 
του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου είναι μέλος: … γ) 
Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή 
υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική 
ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 31 του 
Κώδικα», στο άρθρο 8 ορίζονται τα έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο, στο άρθρο 23 
ορίζεται ότι: «Ο δικηγόρος υποχρεούται να έχει έδρα και γραφείο στην περιφέρεια του 
πρωτοδικείου όπου είναι διορισμένος» και στο άρθρο 82 ότι: «1. Δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο 
να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 
παροχή υπηρεσιών χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 1, στον σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, 
δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον 
πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά προκαταβάλλουν τα δικαστικά 
έξοδα. 3. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται πειθαρχικά, 
εάν κριθεί ότι αντίκειται στην αξιοπρέπεια του δικηγόρου». 
 
7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, 
μοναχός εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Πέτρας του κλίματος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, με την 7700/12.6.2015 αίτησή του προς τον Δ.Σ.Α. ζήτησε να εγγραφεί στο ειδικό 
μητρώο του Συλλόγου, ως δικηγόρος που απέκτησε τη δικηγορική ιδιότητα σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνυποβάλλοντας 
σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση απορρίφθηκε με την από 18.6.2015 απόφαση του Δ.Σ. του 
Δ.Σ.Α., για τον λόγο ότι ο αιτών έφερε την ιδιότητα του μοναχού. Με την από 4.10.2016 έκθεση 
των απόψεών του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Δ.Σ.Α. προβάλλει ότι η εγγραφή του 
αιτούντος στο μητρώο του αντίκειται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα 
Δικηγόρων, στην οποία ρητώς ορίζεται ότι ο δικηγόρος πρέπει να μην φέρει την ιδιότητα του 
μοναχού. Προβάλλει ακόμη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. β΄ του π.δ. 
152/2000, οι οποίες συνάδουν με αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 της οδηγίας 98/5/ΕΚ, οι εθνικοί 

κανόνες που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο με το δικηγορικό λειτούργημα καταλαμβάνουν και 
τους δικηγόρους που επιθυμούν να ασκήσουν δικηγορία στην Ελλάδα με βάση τη δικηγορική 
ιδιότητα που απέκτησαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 



8. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στην 
οδηγία 98/5/ΕΚ, διότι θεσπίζουν προϋπόθεση που δεν προβλέπεται σ’ αυτήν, η οποία επιβάλλει 
πλήρη εναρμόνιση ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής των ενωσιακών δικηγόρων στα μητρώα 
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβάλλεται επίσης ότι η διάταξη του άρθρου 
6 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων παραβιάζει την επαγγελματική ελευθερία σε συνδυασμό με την 
αρχή της αναλογικότητας (άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος) και άλλους 
κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος. 
 
9. Επειδή, το Δικαστήριο με την 1753/2017 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη, πέραν των 
ανωτέρω εκτεθέντων, το νομικό καθεστώς που διέπει τους μοναχούς της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (σκ. 8-11), τις απόψεις του Δ.Σ.Α. (σκ. 14) και όσα αντέτεινε ο αιτών (σκ. 15), καθώς 
και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 
98/5/ΕΚ (σκ. 16), διαπίστωσε ότι στην υπό κρίση υπόθεση τίθεται ζήτημα ερμηνείας και 
εφαρμογής της οδηγίας. Ειδικότερα, δέχθηκε ότι η παρούσα υπόθεση αφορά την εξαιρετική 
περίπτωση των μοναχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους αυτής 
ευρίσκονται σε απολύτως ιδιόρρυθμη προσωπική κατάσταση, υποκείμενοι μάλιστα στην εξουσία 
οργάνων τριών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου - της Ιεράς Μονής της μετανοίας τους, 
της οικείας Ιεράς Μητρόπολης και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της οδηγίας δεν προκύπτει ότι κατά τη νομοθέτησή της λήφθηκε υπόψη η 
ιδιαιτερότητα της κατάστασης των εν λόγω προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε το ζήτημα 
εάν, «σε περίπτωση που οι επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες του κράτους μέλους 
υποδοχής δεν επιτρέπουν την άσκηση της δικηγορίας στους μοναχούς, για λόγους όπως αυτοί 
τους οποίους επικαλείται ο Δ.Σ.Α. - δηλαδή την, εξαιτίας της ιδιότητάς τους αυτής, μη ύπαρξη 
εχεγγύων α) ανεξαρτησίας, β) δυνατότητας πλήρους απασχόλησης, γ) χειρισμού υποθέσεων 
υπό συνθήκες αντιδικίας, δ) πραγματικής και όχι πλασματικής εγκατάστασης στην περιφέρεια 
του οικείου πρωτοδικείου, ε) μη παροχής υπηρεσιών άνευ αμοιβής - ο οικείος δικηγορικός 
σύλλογος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει μοναχό στα μητρώα του προκειμένου αυτός να ασκεί 
το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής. Και τούτο, ενώ αμέσως μετά 
θα δύναται κατά την οδηγία και θα υποχρεούται κατά το εθνικό δίκαιο να διαπιστώσει παράβαση 
εκ μέρους του των ανωτέρω επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων, διότι αυτοί 
απαγορεύουν την άσκηση της δικηγορίας από μοναχούς, για τον λόγο ότι δεν παρέχουν τα πιο 
πάνω απαραίτητα για την άσκηση της δικηγορίας εχέγγυα. Ενόψει των ανωτέρω θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη των εν λόγω εχεγγύων στο πρόσωπο του 
μοναχού είναι, κατά την κρίση του εθνικού νομοθέτη, ανεξάρτητη από τη διαπίστωση 
συγκεκριμένης παράβασης επαγγελματικών υποχρεώσεων∙ δεν απαιτείται, λόγου χάρη, 
διαπίστωση επηρεασμού του μοναχού - δικηγόρου από τις εκκλησιαστικές αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, αλλά συνιστά παράβαση των επαγγελματικών και δεοντολογικών 
κανόνων το γεγονός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μοναχού, με αποτέλεσμα να τελεί σε 
καθεστώς ιδιαίτερης εξάρτησης από τις αρχές αυτές. Εξάλλου, υπό την οπτική αυτή, κλονίζεται 
και το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος, αφού σε όλους τους κοινωνούς σχηματίζεται 
ευλόγως η εντύπωση ότι επιτρέπεται να ασκούν το δικηγορικό λειτούργημα πρόσωπα τα οποία 
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προς τούτο εχέγγυα». 
 
10. Επειδή, για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο της Επικρατείας υπέβαλε στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Το άρθρο 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ 
έχει την έννοια ότι η εγγραφή ενός μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδος ως δικηγόρου στα 
μητρώα της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει αποκτήσει 
τον επαγγελματικό του τίτλο, προκειμένου να ασκεί εκεί το επάγγελμά του υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, μπορεί να απαγορεύεται από τον εθνικό νομοθέτη, για τον 
λόγο ότι οι μοναχοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύνανται, κατά το εθνικό δίκαιο, να 
εγγράφονται στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων, επειδή δεν παρέχουν, λόγω της ιδιότητάς 
τους αυτής, ορισμένα απαραίτητα για την άσκηση της δικηγορίας εχέγγυα;». 

 
11. Επειδή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την από 7.5.2019 απόφασή του έλαβε 
καταρχάς υπόψη ότι ο Δ.Σ.Α. υποστηρίζει, κατ’ ουσίαν, ότι η εθνική νομοθεσία κατά την οποία 
οι μοναχοί κωλύονται να αποκτήσουν τη δικηγορική ιδιότητα δικαιολογείται από θεμελιώδεις 



αρχές και κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο κράτος μέλος 
υποδοχής και, ειδικότερα, ότι οι μοναχοί, εξαιτίας της ιδιότητάς τους, δεν μπορούν να παρέχουν, 
σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες και αρχές, εχέγγυα, μεταξύ άλλων, ανεξαρτησίας έναντι 
των εκκλησιαστικών αρχών στις οποίες υπόκεινται, δυνατότητας πλήρους απασχόλησης με την 
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ικανότητας χειρισμού υποθέσεων υπό συνθήκες 
αντιδικίας, πραγματικής εγκατάστασης στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου είναι 
διορισμένοι και συμμόρφωσης προς την απαγόρευση παροχής υπηρεσιών άνευ αμοιβής (σκ. 
17-18). Ακολούθως, έκρινε ότι ο εθνικός νομοθέτης έχει την ευχέρεια να προβλέπει τέτοια 
εχέγγυα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες που θεσπίζει προς τον σκοπό αυτό δεν 
υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Ειδικότερα, η 
έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικηγορικού 
επαγγέλματος και προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία των δικηγόρων έναντι των 
αρχών από τις οποίες ουδόλως πρέπει να επηρεάζονται (σκ. 33). Εντούτοις, η ως άνω ευχέρεια 
του εθνικού νομοθέτη δεν σημαίνει ότι δύναται να προσθέτει στις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την εγγραφή στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, 
οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες, επιπλέον προϋποθέσεις που αφορούν την τήρηση 
επαγγελματικών και δεοντολογικών απαιτήσεων. Η απόρριψη της αίτησης με την οποία 
δικηγόρος που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής ζητεί την εγγραφή του στα μητρώα των αρμόδιων αρχών 
του πιο πάνω κράτους μέλους για τον λόγο και μόνον ότι αυτός έχει την ιδιότητα του μοναχού 
θα ισοδυναμούσε με προσθήκη μίας ακόμη προϋπόθεσης εγγραφής σε εκείνες που προβλέπει 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/5/ΕΚ, ενώ η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει τέτοια 
προσθήκη (σκ. 34). Εξάλλου, οι ισχύοντες στο κράτος μέλος υποδοχής επαγγελματικοί και 
δεοντολογικοί κανόνες πρέπει, για να είναι σύμφωνοι προς το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων, 
να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Στο αιτούν δικαστήριο 
εναπόκειται να προβεί στις αναγκαίες εξακριβώσεις όσον αφορά τον επίμαχο στην κύρια δίκη 
κανόνα περί ασυμβιβάστου (σκ. 35). 
 
12. Επειδή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις πιο πάνω παραδοχές έδωσε 
την ακόλουθη απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα: «Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 
98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για 
τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο 
εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε 
εθνική νομοθεσία κατά την οποία δικηγόρος που έχει την ιδιότητα του μοναχού και είναι 
εγγεγραμμένος ως δικηγόρος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής 
απαγορεύεται να εγγραφεί στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, 
προκειμένου να ασκεί εκεί το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, λόγω 
του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία αυτή ασυμβίβαστου της ιδιότητας του μοναχού με την 
άσκηση της δικηγορίας». 
 
13. Επειδή, οι προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 5 και 8 παρ. 1 του π.δ. 152/2000 και 6 
περ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 3 παρ. 2 της οδηγίας 
98/5/ΕΚ, όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την έννοια ότι 
ο οικείος δικηγορικός σύλλογος δεν δύναται να μην εγγράψει στα μητρώα του δικηγόρο 
εγγεγραμμένο στα μητρώα της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να ασκεί στην Ελλάδα το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο 
καταγωγής, για τον λόγο ότι φέρει την ιδιότητα του μοναχού. Τούτο, άλλωστε, προκύπτει και 
από το γεγονός ότι στις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 152/2000 οι οποίες ρυθμίζουν το 
ανωτέρω ζήτημα της εγγραφής του δικηγόρου στα μητρώα ελληνικού δικηγορικού συλλόγου 
προκειμένου να ασκεί στην Ελλάδα το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο 
καταγωγής, δεν ορίζεται ότι για την εγγραφή αυτή απαιτείται να μην συντρέχουν τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων ασυμβίβαστα. Τούτο προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του διατάγματος, το οποίο ρυθμίζει το ζήτημα των επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων 
τους οποίους πρέπει να τηρεί ο εν λόγω δικηγόρος. Το ζήτημα αυτό είναι διακριτό από το ζήτημα 
των απαιτούμενων για την εγγραφή στα μητρώα ελληνικού δικηγορικού συλλόγου του ανωτέρω 
δικηγόρου, διότι αφορά το μεταγενέστερο στάδιο της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος 



και ειδικότερα αυτό των επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων που τη διέπουν. Με το 
άρθρο 8 του π.δ. 152/2000 επιχειρείται η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 
της οδηγίας «Ισχύοντες επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες», στην παράγραφο 1 του 
οποίου ορίζεται ότι ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο 
καταγωγής υπόκειται στους ίδιους κανόνες όπως οι δικηγόροι που ασκούν επάγγελμα υπό τον 
σχετικό επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής, για όλες τις δραστηριότητες που 
ασκεί στην επικράτειά του. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι ισχύοντες στο κράτος μέλος υποδοχής επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες 
πρέπει, για να είναι σύμφωνοι προς το δίκαιο της Ένωσης, να συνάδουν, μεταξύ άλλων, με την 
αρχή της αναλογικότητας, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών (προπαρατεθείσα σκέψη 35). Συνεπώς, κατά το 
στάδιο της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, 
ο οικείος δικηγορικός σύλλογος οφείλει, καταρχήν, να εφαρμόζει την ανωτέρω διάταξη του 
άρθρου 8 παρ. 1 του διατάγματος, κατά το μέρος που είναι σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο 
και ιδίως προς την αρχή της αναλογικότητας. Τούτο σημαίνει ότι το ζήτημα της συμφωνίας προς 
το ενωσιακό δίκαιο κανόνα του εθνικού δικαίου περί απαγόρευσης της άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος στους μοναχούς, θα κριθεί, αν ανακύψει, κατά το στάδιο αυτό και όχι κατά το 
στάδιο της εγγραφής του εν λόγω δικηγόρου στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου. Αυτό 
είναι το σύστημα της οδηγίας, όπως την ερμήνευσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
του π.δ. 152/2000, με το οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη. 
 
14. Επειδή, στην παρούσα δίκη, ενόψει των ανωτέρω, τίθεται μόνο το ζήτημα της νομιμότητας 
της άρνησης του Δ.Σ.Α. να εγγράψει τον αιτούντα στα μητρώα του ως δικηγόρο υπό τον 
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής και, συνεπώς, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 
3 παρ. 2 της οδηγίας και 5 του π.δ. 152/2000, επί τη βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται στον 
Δ.Σ.Α. να αρνείται να εγγράψει στα μητρώα του τον αιτούντα για τον λόγο ότι φέρει την 
ιδιότητα του μοναχού. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη δεν φέρει νόμιμη αιτιολογία και, για 
τον λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται, θα έπρεπε, κατά την πλειοψηφήσασα άποψη, να 
γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση. 
 
15. Επειδή, μειοψήφησαν ο Προεδρεύων Σύμβουλος Γ. Τσιμέκας και ο Πάρεδρος Ευαγγ. 
Αργυρός, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί και ενόψει των οριζομένων στην 
κρίσιμη εν προκειμένω διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων, στην οποία 
στηρίζει ο Δ.Σ.Α. την άρνησή του να εγγράψει τον αιτούντα μοναχό στα μητρώα του, η οποία 
θεσπίζει κώλυμα του μοναχού να αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου. Ειδικότερα, στο άρθρο 
αυτό, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του («Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - 
Κωλύματα»), ορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δικηγορικής ιδιότητας (παρ. 1-2) 
και θεσπίζονται τα κωλύματα για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής (παρ. 4-6). Μεταξύ των 
κωλυμάτων για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας προβλέπεται, στην παρ. 6 του εν λόγω 
άρθρου, ότι «Ο δικηγόρος πρέπει ... να μην φέρει την ιδιότητα του ... μοναχού». Τούτο ορίζεται 
ενόψει του ότι, κατά την κρίση του Έλληνα νομοθέτη, ο φέρων την ιδιότητα του μοναχού δεν 
παρέχει ορισμένα εχέγγυα που προβλέπονται στον Κώδικα Δικηγόρων, απαραίτητα για την ορθή 
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και, ειδικότερα, διότι η ιδιότητα του μοναχού 
συνεπάγεται αδυναμία πλήρους απασχόλησης με τη δικηγορία λόγω των δεσμεύσεών του, 
έλλειψη ανεξαρτησίας διότι υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο των εκκλησιαστικών οργάνων και 
δικαστηρίων, αδυναμία να διατηρεί γραφείο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου όπου είναι 
διορισμένος διότι οφείλει να εγκαταβιώνει στη μονή της μετανοίας του, δυνάμενος κατ’ εξαίρεση 
να λαμβάνει άδειες από τον Ηγούμενο, αντιδικία ασύμβατη με το μοναχικό σχήμα, απαγόρευση 
άσκησης κατά σύστημα αμειβόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας (βλ. επ’ αυτών τις 
αναλυτικές σκέψεις 6-11 της προδικαστικής απόφασης ΣτΕ 1753/2017). Με την ανωτέρω 
διάταξη δεν καθιερώνεται, επομένως, απλώς μια αρνητική προϋπόθεση (μη ύπαρξη ιδιότητας 
μοναχού), ο έλεγχος της οποίας (υπό την έννοια του κωλύματος) μπορεί να παραλείπεται κατά 
το στάδιο της εγγραφής από τα αρμόδια όργανα του δικηγορικού συλλόγου και να διενεργείται 

μόνον κατά το στάδιο της μετά την εγγραφή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (υπό 
την έννοια του ασυμβιβάστου), αλλά θεσπίζεται κώλυμα και ασυμβίβαστο ταυτόχρονα του 
μοναχού για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας και για την άσκηση δικηγορίας, 
αντιστοίχως, επειδή, κατά την κρίση του νομοθέτη, η ιδιότητα του μοναχού συνεπιφέρει 



υποχρεώσεις που δεν είναι συμβατές με την ιδιότητα του δικηγόρου. Το εν λόγω κώλυμα δε 
και το εξ αυτού απορρέον ασυμβίβαστο, εφόσον αφορά εθνικό κανόνα που διέπει την πρόσβαση 
στο επάγγελμα του δικηγόρου, ισχύει όχι μόνο για τους μοναχούς που έχουν τις προϋποθέσεις 
της δικηγορικής ιδιότητας (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων) και θα ήθελαν να 
δικηγορήσουν, αλλά και για τους μοναχούς οι οποίοι, όπως ο αιτών, έχουν αποκτήσει τον 
επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο 
δικηγορικού συλλόγου της χώρας, ως κράτους μέλους υποδοχής, προκειμένου να ασκήσουν το 
δικηγορικό επάγγελμα στην Ελλάδα υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής. Τούτο 
αναγνωρίζεται και από το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 152/2000, με το οποίο μεταφέρθηκε η 
ανωτέρω οδηγία στην εθνική έννομη τάξη, το οποίο, ρητώς αναφέρει ότι ο δικηγόρος ο οποίος 
ασκεί δικηγορία υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής στην Ελλάδα «υπόκειται, ... στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κώδικα Δικηγόρων ... και όσους κανόνες διέπουν την 
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος στην Ελλάδα ...», ειδικώς δε, μεταξύ των τελευταίων, 
μνημονεύει «ιδίως εκείνους [τους κανόνες] που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο», στους οποίους 
περιλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω η ιδιότητα του μοναχού∙ την οποία, εάν μεν έχει κατά την 
εγγραφή του ο δικηγόρος υπόκειται στο εν λόγω κώλυμα, εάν δε αποκτήσει εκ των υστέρων 
συντρέχει στο πρόσωπό του ασυμβίβαστο για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δ.Σ.Α. με την προσβαλλόμενη πράξη του, απέρριψε την αίτηση 
του και ήδη αιτούντος μοναχού να τον εγγράψει στα μητρώα του, όχι απλώς επειδή ελλείπει 
στο πρόσωπό του τυπική προϋπόθεση που απαιτείται για την εγγραφή του σ’ αυτό - η μη 
ύπαρξη της ιδιότητας του μοναχού - αλλά επειδή η εν λόγω ιδιότητα αποτελεί, κατά τα 
ανωτέρω, κώλυμα εγγραφής γι’ αυτόν, όπως και για όλους τους μοναχούς οι οποίοι έχουν πτυχίο 
νομικής και επιθυμούν να ασκήσουν δικηγορία. Αντικείμενο, επομένως, της παρούσας διαφοράς 
δεν είναι απλώς και μόνον η νομιμότητα της «τυπικής» άρνησης του Δ.Σ.Α. να εγγράψει τον 
αιτούντα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής «για το λόγο ότι φέρει την ιδιότητα του 
μοναχού», αλλά η νομιμότητα αυτού τούτου του κωλύματος και ασυμβιβάστου, της ιδιότητας 
δηλαδή του μοναχού η οποία αποκλείει τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του 
δικηγόρου, λόγω των επιβαλλόμενων σε καθένα από τα πρόσωπα αυτά αντιτιθέμενων - κατά 
τα προβαλλόμενα από τον Δ.Σ.Α. - για την άσκηση δικηγορίας υποχρεώσεων. Επί του ζητήματος 
αυτού, της νομιμότητας του κωλύματος υπό την ανωτέρω έννοια και του θεσπιζόμενου 
ασυμβιβάστου, της εξετάσεως δηλαδή των λόγων που υπαγόρευσαν τη νομοθετική επιβολή 
του ασυμβιβάστου, οι οποίοι αποτελούν την αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφάνθηκε, περιοριζόμενο, καθ’ ερμηνεία του 
άρθρου 3 παρ. 2 της οδηγίας, να κρίνει ότι «η απόρριψη της αιτήσεως με την οποία δικηγόρος 
που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τον επαγγελματικό 
του τίτλο καταγωγής ζητεί την εγγραφή του στα μητρώα των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους αυτού, για τον λόγο και μόνον ότι αυτός έχει την ιδιότητα του μοναχού (ή, κατά την 
έκφραση που χρησιμοποιεί στην απάντησή του, «λόγω του προβλεπομένου από τη νομοθεσία 
αυτή [εθνική] ασυμβίβαστου της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση δικηγορίας»), θα 
ισοδυναμούσε με προσθήκη μιας ακόμη προϋποθέσεως εγγραφής σε εκείνες που προβλέπει το 
άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 98/5/ΕΚ, ενώ η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει τέτοια 
προσθήκη» (βλ. σκέψη 34). Κατά τα λοιπά, ως προς τη νομιμότητα δηλαδή του εκ του 
κωλύματος απορρέοντος ασυμβιβάστου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν γνώσει του 
ότι, όπως ρητά αναφέρεται στο στοιχ. 7 του προοιμίου της, η οδηγία 98/5/ΕΚ «δεν θίγει τους 
εθνικούς κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου», παραπέμπει το 
κρίσιμο εν προκειμένω ζήτημα κωλύματος-ασυμβιβάστου στο παρόν Δικαστήριο, αναφέροντας 
εν συνεχεία (τέλος σκέψης 35), ότι «Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να προβεί στις 
αναγκαίες εξακριβώσεις όσον αφορά τον επίμαχο στην κύρια δίκη κανόνα περί ασυμβιβάστου». 
Παρίσταται, επομένως, αναγκαίο στην υπό κρίση υπόθεση να κριθεί η νομιμότητα της 
θεσπίσεως του ασυμβιβάστου που προκύπτει από το κατ’ άρθρο 6 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων 
κώλυμα απόκτησης της δικηγορικής ιδιότητας από τον φέροντα την ιδιότητα του μοναχού, υπό 
την έννοια της εξέτασης της νομιμότητας των λόγων για τους οποίους θεσπίσθηκε, τους οποίους 
και αντικρούει με το δικόγραφό του ο αιτών μοναχός και η οποία αποτελεί το αντικείμενο της 

παρούσας δίκης, ενόψει των ανωτέρω και όπως δέχεται, με την καταληκτική φράση της σκέψης 
35, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο παρίσταται αναγκαίο εξάλλου 
και ενόψει και του ότι, εφόσον κατά τα εκτεθέντα, η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη 
σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο των ιδιοτήτων μοναχού και δικηγόρου, η ακύρωση της 



προσβαλλόμενης πράξης, χωρίς την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας του εν λόγω 
ασυμβιβάστου, θα ήταν εν προκειμένω αλυσιτελής για τον αιτούντα μοναχό, δεδομένου ότι και 
μετά την τυχόν, μετ’ ακύρωση, εγγραφή αυτού στο ειδικό μητρώο του Δ.Σ.Α., ο τελευταίος θα 
είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά να τον διαγράψει από το εν λόγω μητρώο, κατ’ εφαρμογή 
των ανωτέρω άρθρων 6 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων και 8 παρ. 1 του π.δ. 152/2000, ως 
έχοντα την ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου ιδιότητα του μοναχού. 
 
16. Επειδή, λόγω της σπουδαιότητας του ανωτέρω ζητήματος, το Τμήμα, υπό την παρούσα 
σύνθεση, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση, να ορισθεί δε 
εισηγητής ο Πάρεδρος Δημ. Βανδώρος και δικάσιμος η 3η Ιουνίου 2021. 
 
Δ ι ά τ α ύ τ α 
 
Απέχει να αποφανθεί οριστικά. 
 
Παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος. 
 
Ορίζει εισηγητή τον Πάρεδρο Δημ. Βανδώρο και δικάσιμο την 3η Ιουνίου 2021. 
 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2019 και 29 Μαρτίου 2021 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας 
 
Γ. Τσιμέκας                          Α. Γεωργακόπουλος 
 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2021. 
 
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος     Η Γραμματέας 
 
Γ. Τσιμέκας                                   Κ. Γκιώκα 

 


