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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) 

Δια την ερμηνεία διαθήκης 

 

Του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Σταδίου, αριθ. 13) 

Σωματείου με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου, αντίγραφο της αιτήσεως της 

οποίας έχει επιδοθεί: α) στον Υπουργό Οικονομικών, β) στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Γεν. Διεύθ. Εσωτ. Λειτουργίας, 

Διεύθ. Κοινοφελών Περιουσιών  - Τμήμα Εποπτείας) που εδρεύει 

στην Αθήνα (οδός Αιόλου, αριθ. 72) και, γ) προς τον κ. Εισαγγελέα 

Εφετών Αθηνών. 

Με την από 24.07.2017 αίτηση του άνω Σωματείου προς το 

Εφετείο Αθηνών, ζητείται να ερμηνευθεί από το Δικαστήριο αυτό, η 

θέληση του διαθέτου Ιωάννου Ηλ. Ηλιάδου για το ιδρυθέν από το 

άνω Σωματείο, Μουσείο, να στεγασθεί αυτό στο κέντρο των Αθηνών 

εκ της περιουσίας που διέθεσε και να λειτουργεί τούτο εσαεί, με τα 

εκθέματά του, χάριν του Ελληνικού και Διεθνούς Κοινού, ότι στην 

θέλησή του αυτή είναι και η καταβολή των δαπανών της εύρυθμης 

λειτουργίας του Μουσείου από τα εισοδήματα του κληροδοτήματος εξ 

ακινήτων και, τούτων μη υπαρχόντων ή μη εξαρκούντων, να 

καταβάλλονται ή συμπληρώνονται από το χρηματικό κεφάλαιο του 

κληροδοτήματος ή των προσόδων (τόκων) αυτού, χάριν της 

λειτουργίας του και ιδίως της μισθοδοσίας και της κοινωνικής 

ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στο Μουσείο, ως και 

δια την συντήρηση αυτού και των εκθεμάτων του, αλλά και κάθε 

άλλης αναγκαίας δαπάνης (φόροι κ.λ.π.) για την εύρυθμη λειτουργία 

του. 
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Δικάσιμος της αίτησης αυτής ωρίσθη δια την 09.01.2018 και 

μετ’ αναβολή δια την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00, ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου (2ο Τμήμα, Εκουσία 

Δικαιοδοσία, αίθουσα Α1 ισόγειο, Εφετείου Αθηνών). 

Η παρούσα δέον να αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς γνώση 

παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή εποπτεύουσα Δικαιοδοσία. 

 

                                 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018 

                                 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 

                                

                                
 

     


