
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ 

2.6.2021 ΜΕ ΑΡ ΚΑΤ. : 483/159/2021 ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΑΙΤΩΝ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, που 

εδρεύει στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2 - 8, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  (Τμήμα Τριμελές Τακτικό) 

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 19.5.2022, ΩΡΑ: 9:30, ΑΡ. ΠΙΝΑΚΙΟΥ: 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Η σύμφωνα με το αίτημα της αίτησης ερμηνεία του 

διατάξεων του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 

ΚΟΥΣΟΥΡΕΛΑΚΗ – ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» που συστάθηκε δυνάμει του με αρ. 

571/9.10.1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α 180/21.10.1967) βάσει της με αρ. 

2660/9.1.1967 δημόσιας διαθήκης της Ουρανίας χήρας Νικολάου Κουσουρελάκη, το 

γένος Νικολάου Σεβαστόπουλου, που συνέταξε ο συμβολαιογράφος Αθηνών 

Λεωνίδας Γ. Χριστοδούλου, που αφορούν στην αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπεία αποποίησης, παραίτησης, ανικανότητας, 

έκπτωσης, θανάτου κλπ. 

ΑΙΤΗΜΑ: Να αναγνωριστεί από το Δικαστήριο:  

1.  ότι οι διατάξεις του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα 

Ουρανίας Κουσουρελάκη – Σεβαστοπούλου», που αφορούν στην αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπεία αποποίησης, παραίτησης, 

ανικανότητας, έκπτωσης, θανάτου κλπ. διέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο 

περί Ιδρυμάτων, ήτοι από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4182/2013 «Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,  

2. ότι η ισοβιότητα των ονομαστικά στα υπό στοιχεία α – γ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 του Οργανισμού αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ουρανίας Κουσουρελάκη – Σεβαστοπούλου», 

ήτοι των  α) Εμμανουήλ Ιωαν. Οικονομίδη, Ιατρού - Υφηγητού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ως Προέδρου, β) Γεωργίου I. Καραϊτιανού, Ιατρού – Χειρουργού και γ) 

Νικολάου Γεωργίου Χαλκιά κτηματίου, αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στα 

πρόσωπα των αρχικών αυτών μελών και όχι τις θέσεις ή αξιώματα των μελών του 

Δ.Σ.  που αυτά καταλάμβαναν,  

3. ότι τα, δυνάμει της με αριθμ. 4234/28.1.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, σημερινά διορισθέντα μέλη του Δ.Σ.,  α) Φωτεινή Καραγεώργη – 

Χαλκιά, Πρόεδρος, β) Γεώργιος Νικολάου, Αντιπρόεδρος, γ) Ιωάννης 



Κωνσταντινίδης, Γραμματέας, τα οποία αποτελούν αντικαταστάτες των αρχικών 

ισόβιων μελών, αντίστοιχα, δεν απολαύουν ισοβιότητας και  

4. ότι η αντικατάστασή τους διέπεται από τον εκάστοτε νόμο περί Ιδρυμάτων, ήτοι 

από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 4.6.2021 

Η πληρεξουσία του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  

 
 
 
 
 
 
 

Σπυριδούλα Φωτοπούλου  
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ. (Α.Μ. 413) 

Τηλ. 210-4118330 – s.fotopoulou@nsk.gr 

Ηρώων Πολυτεχνείου 43 & Σωτήρος 22  

Πειραιάς 
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