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Αριθμός 723/2021 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Ιανουαρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Π. 
Καρλή, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του 
Τμήματος και του αναπληρωτή Προέδρου, που είχαν κώλυμα, Α. Ρωξάνα, Ε. Γεωργούτσου, 
Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Ε. Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Α. Γεωργακόπουλος. 
 
Για να δικάσει την από 16 Ιουλίου 2020 αίτηση: 
 
του *** του ***, κατοίκου *** Κρήτης, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο *** (Α.Μ. ***), 
που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 
του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του, 
 
κατά της Ιεράς Μητροπόλεως ***, που εδρεύει στο *** Κρήτης, η οποία παρέστη με τον 
δικηγόρο *** (Α.Μ. ***), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του. 
 
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. *** απόφαση του 
Μητροπολίτη *** και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δ. Βανδώρου. 
 
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 (*** 
ηλεκτρονικό παράβολο). 
 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, όπως συμπληρώνεται με το από 28.12.2020 δικόγραφο 
πρόσθετων λόγων, ζητείται η ακύρωση της *** απόφασης του Μητροπολίτη ***, με την οποία 

ο αιτών απολύθηκε από τη θέση του τακτικού εφημερίου της ενορίας *** και εν ενεργεία 
κληρικού της οικείας Μητρόπολης. 
 
3. Επειδή, σύμφωνα με τον ν. 4149/1961 (Α΄ 41), η εν Κρήτη Ορθόδοξος Εκκλησία είναι 
ημιαυτόνομη, έχουσα την κανονική εξάρτηση αυτής εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου (άρθρο 
1) και ως ανώτατη διοικητική αρχή την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο Κρήτης (άρθρο 2), η οποία 
εκδίδει διατάξεις, που ισχύουν μόνο στην Κρήτη (άρθρο 4). Εξάλλου, κατά το άρθρο 43 παρ. 6 

του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης μπορεί με 
αποφάσεις της, οι οποίες εγκρίνονται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να 
εκδίδει κανονισμούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου για τη ρύθμιση 
εσωτερικών θεμάτων που αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως θέματα που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Ιερών Ναών και των 



Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών Ναών. 
 
4. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 4 του ν. 4149/1961 και 43 παρ. 6 
του ν. 3848/2010 εκδόθηκε ο Κανονισμός 1/2003 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας «περί εφημερίων και διακόνων» (Α΄ 65). Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι 
Ενορίες λογίζονται ως προς τις νομικές σχέσεις τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(άρθρο 1). Οι εφημέριοι, πρεσβύτεροι ή διάκονοι εξαρτώνται από τον οικείο Αρχιεπίσκοπο για 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και από τους οικείους Μητροπολίτες για τις Ιερές Μητροπόλεις 
(άρθρο 2 παρ. 1) και διορίζονται από αυτούς. Με την απόφαση διορισμού τούς ανατίθενται τα 
καθήκοντα της λατρευτικής, ποιμαντικής, φιλανθρωπικής, προνοιακής και διοικητικής 
δραστηριότητας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των Ενοριών τους (άρθρο 2 παρ. 2). Οι 
εφημέριοι των Ιερών Ενοριακών Ναών διακρίνονται σε τακτικούς, οι οποίοι είναι έγγαμοι και σε 
προσωρινούς, οι οποίοι είναι άγαμοι (άρθρο 2 παρ. 4). Η επιλογή για την πλήρωση κενής 
οργανικής θέσης εφημερίου και η τοποθέτησή του, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 έως 
14, κατόπιν προκήρυξης της θέσης από τον οικείο Μητροπολίτη. Στο άρθρο 7, υπό τον τίτλο 
«δικαιώματα εφημερίου», ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Ο εφημέριος έχει όλα τα από 
το λειτούργημα και την ενοριακή του θέση δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τους Θείους 
και Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και τις διατάξεις του ν. 4149/1961. 2. Ειδικότερα: α) Στην 
ισοβιότητα του εκκλησιαστικού του λειτουργήματος, β) στη μονιμότητα της ενοριακής του 
θέσεως, εκτός από τις προβλεπόμενες νόμιμες ή κανονικές εξαιρέσεις, γ) …». Στο άρθρο 12 
«αφυπηρέτηση εφημερίων» ορίζεται ότι: «1. Οι εφημέριοι μπορούν να αποχωρούν από την 
υπηρεσία ύστερα από αίτησή τους μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους, ως 
και 35ετή πλήρη εφημεριακή υπηρεσία, ή και σε προγενέστερο χρόνο, εφόσον υφίσταται 
ανικανότητα για την εκτέλεση των εφημεριακών τους καθηκόντων, λόγω νόσου πνευματικής, 
ψυχικής ή σωματικής, η οποία πιστοποιείται αρμοδίως σύμφωνα με τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται αναλογικώς επί των πολιτικών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων. Η πιστοποίηση 
αυτή προκαλείται είτε με αίτηση του Εφημερίου, είτε με ενέργεια του οικείου Αρχιερέα, προς 
την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. 2. …». Τέλος, στο άρθρο 13 «απόλυση εφημερίων από την 
ενοριακή τους θέση» ορίζεται ότι: «Ο εφημέριος, πλην των περιπτώσεων αφυπηρετήσεως που 
προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απολύεται από της θέσεως του: α) Λόγω ποινής, η 
οποία θα του επιβληθεί αμετάκλητα από το Συνοδικό Δικαστήριο. β) Όταν επιδείξει 
συμπεριφορά αντίθετη προς τις εκκλησιαστικές του υποχρεώσεις, όπως σε περίπτωση που 
εγκαταλείψει τη θέση του χωρίς άδεια πέραν των τριάντα (30) ημερών αδικαιολόγητα, ή εάν 
δεν συμμορφωθεί σε νόμιμα γενόμενη απόσπασή του, αφού προηγηθεί κλήτευσή του προς 
απολογία, απολύεται από την ενοριακή του θέση με απόφαση του οικείου Ιεράρχου, 
εγκρινόμενη Συνοδικώς από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης». 
 
5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την προσβαλλόμενη πράξη ο αιτών 
απολύθηκε από τη θέση του τακτικού εφημερίου της ενορίας *** «δια τους πνευματικούς 
λόγους τους ανακύπτοντας από τα ανωτέρω έγγραφα, αλλά και δια τους λόγους δυσλειτουργίας 
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως». Από τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη 14 έγγραφα, 
προκύπτει ότι, κατά τον Μητροπολίτη, ο αιτών δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, 
αντιθέτως, λάμβανε σύνταξη λόγω της υπηρεσίας του στη δημόσια εκπαίδευση, και, αν 
αφυπηρετούσε και από την Ενορία, θα ελάμβανε και δεύτερη σύνταξη. Δεδομένου ότι ήταν ο 
πρεσβύτερος από τους υπηρετούντες εφημερίους, του ζητήθηκε κατ’ επανάληψη να παραιτηθεί 
από τη θέση του εφημερίου, προκειμένου να διορισθεί σ’ αυτήν ένας νεότερος έγγαμος 
κληρικός, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Ο Μητροπολίτης επικαλέστηκε την 
ευσπλαχνία που πρέπει να δείχνουν οι χριστιανοί, πολλώ δε μάλλον οι ιερείς, προς όσους έχουν 
ανάγκη. Ο αιτών δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί, διότι τον έχει ανάγκη το ποίμνιό του και ούτε 
ο ίδιος μπορεί χωρίς αυτό. 
 
6. Επειδή, από το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη πράξη απόλυσης του αιτούντος εφημερίου, 
στην οποία δεν αναγράφονται οι διατάξεις στις οποίες ερείδεται, εκδόθηκε από τον οικείο 

Μητροπολίτη για τους ανωτέρω λόγους, συνάγεται ότι ως νόμιμο έρεισμα έχει την περίπτωση 
β΄ του άρθρου 13 του Κανονισμού 1/2013 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τούτο, άλλωστε, ισχυρίζεται και η Ιερά Μητρόπολη με την έκθεση των 
απόψεών της προς το Δικαστήριο, ο δε αιτών προβάλλει λόγους ακυρώσεως κατά της 



προσβαλλόμενης πράξης (και) υπό την εκδοχή ότι έχει ως έρεισμα την πιο πάνω διάταξη. 
 
7. Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η προσβαλλόμενη απόφαση του Μητροπολίτη 
υπόκειται σε έγκριση από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία δεν 
προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα, και, ως εκ τούτου, δεν επάγεται, κατά τον νόμο, έννομα 
αποτελέσματα, δηλαδή η πράξη αυτή δεν δύναται να αποτελέσει έρεισμα για την απομάκρυνση 
του αιτούντος από τη θέση του εφημερίου, ούτε να επιφέρει άλλες σε βάρος του συνέπειες. 
Ωστόσο, η καθ’ ού Ιερά Μητρόπολη προέβη σε πράξεις εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 
απόφασης, εφόσον κάλεσε τον αιτούντα να παραδώσει την ενορία Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στον διορισθέντα νέο εφημέριο και του γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει τις αρμόδιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες για την απαλλαγή του από τα εφημεριακά του καθήκοντα (βλ. τα *** 
και *** έγγραφα, υπογραφόμενα με εντολή του Μητροπολίτη από τον Γενικό Αρχιερατικό 
Επίτροπο και τον Πρωτοσύγκελο, αντίστοιχα). Ήδη δε ο αιτών έχει απαλλαγεί των καθηκόντων 
του ως εφημερίου, όπως προκύπτει από την από 11-9-2020 έκθεση των απόψεων προς το 
Δικαστήριο και το από 4-2-2011 υπόμνημα της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο κατατέθηκε μετά 
τη συζήτηση της υπόθεσης και εντός της νόμιμης προθεσμίας. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη 
πράξη, αν και μη εκτελεστή, εφαρμόστηκε και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθεί (πρβλ. 
ΣτΕ 2750/1973, 147/2002, 3493/2017). 
 
8. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η 
προσβαλλόμενη *** απόφαση του Μητροπολίτη ***. 

Δ ι ά    τ α ύ τ α 

Δέχεται την αίτηση. 
Ακυρώνει την ***  απόφαση του Μητροπολίτη ***, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 
Επιβάλλει στην Ιερά Μητρόπολη *** τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ανερχομένη στο ποσό 
των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου και 11 Μαΐου 2021 
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος       Ο Γραμματέας 
 
Π. Καρλή                                    Α. Γεωργακόπουλος 
 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 20ής Μαΐου 2021. 
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος   Η Γραμματέας 
 
Π. Καρλή                                      Κ. Γκιώκα 

 


