
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

 

Με την από 18 Απριλίου 2017 αίτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου "Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  Βύρωνος",  που  εδρεύει  στην  

Αθήνα,   στη   διασταύρωση   των  οδών Επταλόφου και Μεταμορφώσεως, νομίμως 

εκπροσωπουμένου (ΑΦΜ 099116243), ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία έλαβε 

ΓΑΚ 4019/2017 και ΕΑΚ 287/2017, ζητεί το ανωτέρω νομικό πρόσωπο, κατ` άρθρο 

825 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 α.ν. 2039/1939, που διατηρήθηκε σε ισχύ 

με το άρθρο 101 ΕισΝΑΚ: 

Να ερμηνεύσει το ανωτέρω Δικαστήριο τον όρο που έθεσε στην υπ' αριθ. 

58.491/1974 δωρεά εν ζωή της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρας συζ. Νικολάου 

Συκιώτη-Παπαγαλάνη, η δωρήτρια του ανωτέρω Ιερού Ναού, Κυριακή χήρα 

Χρήστου Τσάκωνα, όσον αφορά τα δωρηθέντα στον Ιερό Ναό, ως αυτά 

περιγράφονται στον εν λόγω τίτλο και στην υπό κρίση αίτηση, περί εσαεί 

χρησιμοποιήσεως αυτών για τα φιλανθρωπικά έργα της ενορίας του, κατά τρόπο 

διασταλτικό και ειδικώτερα κατά τρόπο που να επιτραπεί η εκποίηση των εν λόγω 

δωρηθέντων της οδού Αντιταύρου αριθ. 4 (ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού) λόγω της 

αποδεδειγμένης αδυναμίας να αξιοποιηθούν αυτά διαφορετικά, και το προϊόν της 

εκποιήσεως αυτών να διατεθεί στην ανακαίνιση του ακινήτου που κείται στην 

συμβολή των οδών Επταπύργου και Προύσης, στον Βύρωνα Αττικής, προκειμένου 

στο εν λόγω ακίνητο της οδού Προύσης να διενεργούνται πάντοτε συσσίτια υπέρ των 

φτωχών και απόρων και εν γένει των ανθρώπων που έχουν σχετική ανάγκη, ή, άλλως, 

ότι θα υπηρετεί το εν λόγω ακίνητο της οδού Επταπύργου και Προύσης πάντοτε τους 

φιλανθρωπικούς σκοπούς της Εκκλησίας, ή σε κάθε περίπτωση όπως δοθεί κατά την 

κρίση του ανωτέρω Δικαστηρίου, τέτοια ερμηνεία στον εν λόγω όρο της δωρεάς που 

να επιτραπεί μεν η εκποίηση των δωρηθέντων, αλλά ταυτοχρόνως να εξασφαλισθεί 

ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή «για 

φιλανθρωπικό σκοπό», και ορίζοντας τα δέοντα κατά νόμο. 

Δικάσιμος ημέρα για την συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως, ενώπιον του 

Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας- 1ο Τμήμα - ΔΗΜΟΣΙΟ - 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ - αριθμός πινακίου 7), ορίστηκε η 13-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στον/ην Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ).  
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