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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΙΔΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 

ΚΥΡΙΑΖΗ  

 

 
Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στον Πειραιά, 

οδός Γρ. Λαμπράκη, αριθ. 41 άσκησε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) την από 14.9.2018 αίτησή του, η οποία 

κατατέθηκε στη Γραμματεία του παραπάνω Δικαστηρίου στις 17.9.2018 με 

γενικό αριθμό κατάθεσης: 8079/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης: 

600/2018.  

Με την παραπάνω αίτηση το ως άνω Ίδρυμα ζητά να αναγνωριστεί 

και βεβαιωθεί ότι κατά τη βούληση της διαθέτιδος Δέσποινας Κυριαζή του 

Γεωργίου και της Ελένης, που απεβίωσε την 19ην Αυγούστου 2007  στον 

Πειραιά, κατοίκου εν ζωή Πειραιά, όπως εκφράζεται και διατυπώνεται:  

 α/ Στην από 12-12-2001 ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε 

νόμιμα από το Πρωτοδικείο Πειραιά  με το υπ’ αριθμόν 134/1-2-2008 

πρακτικό συνεδρίασης αυτού και κηρύχθηκε κυρία και 

β/ Την από 22-11-2005 ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε 

νόμιμα από το Πρωτοδικείο Πειραιά  με το υπ’ αριθμόν 1080/2-11-

2007 πρακτικό συνεδρίασης αυτού και κηρύχθηκε κυρία, 

το σύνολο της καταλιπόμενης στο Ίδρυμα κληρονομιάς και συγκεκριμένα η 

ψιλή κυριότητα του διαμερίσματος με στοιχεία Β-5 διαμερίσματος του 

δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται 

στον Πειραιά επί της οδού Καλυψούς 2, 4 και 6, δύναται να εκποιηθεί και το 

κεφάλαιο της εκποίησης αυτής να διατεθεί ολόκληρο για τις ανάγκες του 

Ιδρύματος, χωρίς υποχρέωση διατήρησης της περιουσίας αναπαλλοτρίωτης 

με συνέπεια μόνον τα μισθώματα των ακινήτων και οι τόκοι των 

καταθέσεων να διατίθενται για τις ανάγκες του Ιδρύματός μας. 

 

Επί της παραπάνω αίτησης εκδόθηκε η με αριθμό 2485/2019 απόφαση 

του Εφετείου Αθηνών, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης. Η 

τελευταία προσδιορίσθηκε αρχικά για τις 17.3.2020, οπότε και ματαιώθηκε 
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λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού. 

Ήδη δυνάμει της από 18.5.2020 κλήσης που κατατέθηκε στο Εφετείο 

Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 2604/2020 και ειδικό αριθμό 

κατάθεσης 275/2020, η παραπάνω αίτηση προσδιορίσθηκε να δικασθεί εκ 

νέου στις 6.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του 

Εφετείου Αθηνών, διαδικασία Εκουσία Πολυμελούς, στην αίθουσα Α1 

(Ισόγειο), ενεγράφη δε στο Πινάκιο 1
ο
 Τμήμα Δημόσιο Τριμελές, με αριθμό 

πινακίου 14.  

 

                                                         Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

        Η Πληρεξούσια Δικηγόρος  
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